KARTA ZGŁOSZENIOWA/REGISTRATION CARD
Nr startowy drużyny / Team no.: …………………………………………………………………………
Nazwa drużyny / Team name: ………………………………………………………………………………
Firma / Company: …………………………………………………………………………………………………
Członkowie zespołu / Team members:

Zawodnik/Member

Data ur./Date of birth

Podpis / Signature

Składając podpis na karcie zgłoszeniowej niniejszym:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zawodów, jest on dla mnie w pełni zrozumiały, nie wnoszę do niego żadnych
uwag czy zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
2. Oświadczam, iż nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwić
mój udział w zawodach.
3. Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy, że Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
4. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków Regulaminu.
5. Oświadczam, iż zostałem w pełni zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, iż wiadomym mi
jest, że:
1. Moje dane osobowe jako uczestnika NCDC Business Race będą przetwarzane w celach przeprowadzenia NCDC Business
Race, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;
2. Moje dane osobowe jako uczestnika NCDC Business Race będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie K2
Partners z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1, NIP 8513147072.
3. Przetwarzanie moich danych osobowych o których mowa powyżej, w związku z udziałem w NCDC Business Race obejmuje
także publikację mojego imienia i nazwiska, w szczególności na stronach internetowych, profilach w mediach
społecznościowych, na kanałach YouTube, w mailingu bezpośrednim, w materiałach public relations, w innych środkach
masowego przekazu, w szczególności w radiu i telewizji;
4. Wiadomym mi jest, iż moje dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat
lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze
względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez
Organizatora
5. Wiadomym mi jest, iż mam prawo od żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda może zostać w każdym czasie
cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. Niniejszym przez podanie moich danych osobowych wyrażam zgodę i zezwalam na wykorzystanie podanych przeze mnie
danych osobowych na potrzeby przesłania do mnie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO, ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r., ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)
6. Oświadczam, iż Kapitan sztafety przekazał mi wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych, a także w chwili rejestracji
sztafety legitymował się moim oświadczeniem (zgodą) na przetwarzanie moich danych osobowych wyrażonym zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych* (*dotyczy członków sztafety).

