FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej
Nazwa drużyny
Numer startowy *)

Jednostka

Kod

-

miasto
nr

ul.
nr tel.

e-mail

……………………………………..…
(pieczątka jednostki)

…………………………………………..
(pieczątka i podpis kierownika jednostki)

ZAWODNICY

1.
Nazwisko
Imię
Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar Gazety Lubuskiej oraz, że nie ma żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym
wykluczających mnie z udziału w biegu, startuję na własną odpowiedzialność i nie przekażę innej osobie numeru startowego.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i publikację mojego wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Drużynowego Biegu
Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej. W kontekście wizerunku jako danych osobowych przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
zgodnie z notą informacyjną (patrz niżej).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z notą informacyjną od Administratora moich danych osobowych (Organizatora biegu) dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
zawierającą informacje, o których mowa w art. 13 RODO. Nota dostępna jest pod adresem www.gazetalubuska.pl/rdbw oraz www.tkkf.zgora.pl

……………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)

2.
Nazwisko
Imię
Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar Gazety Lubuskiej oraz, że nie ma żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym
wykluczających mnie z udziału w biegu, startuję na własną odpowiedzialność i nie przekażę innej osobie numeru startowego.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i publikację mojego wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Drużynowego Biegu
Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej. W kontekście wizerunku jako danych osobowych przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
zgodnie z notą informacyjną (patrz niżej).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z notą informacyjną od Administratora moich danych osobowych (Organizatora biegu) dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
zawierającą informacje, o których mowa w art. 13 RODO. Nota dostępna jest pod adresem www.gazetalubuska.pl/rdbw oraz www.tkkf.zgora.pl

……………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)

3.
Nazwisko
Imię
Oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar Gazety Lubuskiej oraz, że nie ma żadnych przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym
wykluczających mnie z udziału w biegu, startuję na własną odpowiedzialność i nie przekażę innej osobie numeru startowego.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i publikację mojego wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Drużynowego Biegu
Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej. W kontekście wizerunku jako danych osobowych przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
zgodnie z notą informacyjną (patrz niżej).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z notą informacyjną od Administratora moich danych osobowych (Organizatora biegu) dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
zawierającą informacje, o których mowa w art. 13 RODO. Nota dostępna jest pod adresem www.gazetalubuska.pl/rdbw oraz www.tkkf.zgora.pl

……………………………………………………
(czytelny podpis zawodnika)
*)

Wypełnia organizator

