
Zgłoszenie do marszobiegu na 4,5 km 
Formularz zgłoszeniowy uczestnika Biegu Niepodległości 2019 

na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice dnia 09 listopada 2019 r

Nazwisko i imię*

Data urodzenia* Płeć* Kobieta Mężczyzna

Adres 
zamieszkania* 

Adres e-mail Nr telefonu* 

Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia. 

Oświadczenie uczestnika biorącego udział w biegu
Oświadczam, iż:
- zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu biegu pod nazwą Biegu Niepodległości 2019 w dniu 
09 listopada 2019 r. i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte, 
- zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w ww. regulaminie i zgłaszam swoje 
uczestnictwo w biegu,
- wypełniłem/wypełniłam niniejszy „Formularz zgłoszenia uczestnika” zgodnie z prawdą oraz 
kompletnie, przyjmujędo wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków regulaminu,
- mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz że startuję w nim dobrowolnie i
wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.

Akceptuję to, iż Organizator (Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach), wszystkie 
osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie 
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw 
innych osób. 

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 
zawodami. 

Czytelny podpis uczestnika

Data……………………………………….. ………………………………………………….



Klauzula informacyjna RODO dotyczącego realizacji Biegu Niepodległości 2019
r., organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

RODO Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000), informujemy iż:

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice. Inspektorem ochrony danych

osobowych jest Pan Paweł Morek.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – można skontaktować się pod numerem telefonu 012 388 45 16, poprzez
email: gckib@iwanowice.pl  ,   

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez mail
iodo.gckib@iwanowice.pl

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA

Realizacja Biegu Niepodległości 2019 r., mieszkańców Gminy Iwanowice.

Promowanie działań związanych z realizacją imprezy, poprzez udostępnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych na stronach internetowych Gminy Iwanowice, GCKiB w Iwanowicach

oraz  FB gminy Iwanowice.

ODBIORCY DANYCH Dane mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA

TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI

MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej. 

OKRES
PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Biegu
Niepodległości 2019, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia obowiązków

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f)  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana

zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA

DANYCH

Podanie danych osobowych  związanych z realizacją Biegu Niepodległości 2019  jest
nieobowiązkowe


