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         miejscowość, data

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a ….............................…...................................... …………...(imię i nazwisko)

zamieszkały/a .................................................….............................. ………….(adres zamieszkania)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem zawodów XII Biegu Podhalań-
skiego im. Jana Pawła II zaplanowanego w dniu 11 lutego 2023 r. i akceptuję wszystkie jego postano-
wienia. 

Organizator,  wszystkie  osoby  i  podmioty  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane
z przeprowadzeniem i  organizacją  imprezy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  wobec  uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie
wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Tym samym uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organiza-
tora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.

Niniejszym składam dobrowolne oświadczenie o następującej treści:
„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia  mi udział w imprezie. Przyjmuję do
wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rze-
czowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do
wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wy-
wiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów,
prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy bez zobowiązań i kompensaty
dla mnie. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regu-
laminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz komplet-
nie. 

Przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań

marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1781 t.j.).

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rejestracji i udziału w Biegu Podhalańskim.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych),  informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adre-
sem e-mali: iod@um.nowytarg.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w zawodach.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządze-

nia oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (2022 r., poz. 1360 z późn. zm.),
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe

zostały zebrane, a następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.

mailto:iod@um.nowytarg.pl


5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli

ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie infor-
macji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

• żądania usunięcia danych jej dotyczących;
• przenoszenia danych w uzasadnionych przypadkach, 
• ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w za-
wodach.

..................................................
                   czytelny podpis 
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