Zawody Narciarskie Puchar Promyczka na Czarnej Górze
Zawody narciarskie dla dzieci w slalomie gigancie

PUCHAR
PROMYCZKA

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ___________________________________________________________________
PESEL ________________________________ potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem
udziału w zawodach narciarskich Puchar Promyczka na Czarnej Górze.
Wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność za start mojego dziecka i brak roszczeń w stosunku
do organizatora.
Oświadczam iż będę stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń
ministra zdrowia w związku z pandemią COVID-19.
Zawody narciarskie Puchar Promyczka odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w dniu:
____________________________________________________________________________________

____________________________________
Data i czytelny podpis

Klauzula Informacyjna RODO
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)- (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., chcemy poinformować w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach,
które Państwu przysługują:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CG Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w: 53-421 Wrocław; ul. Gajowicka 95, kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres lub e-mail:szkolaczarnagora@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt. 1 (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej i innych.
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres czasu zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt Spółki.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w: 53-421 Wrocław; ul. Gajowicka 95.
Podaję dane osobowe dobrowolne i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
realizacji usługi.

____________________________________
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

