Oświadczenie uczestnika

Ja, niżej podpisany:

Imię………………………………………………

Nazwisko………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………..

Telefon…………………………………………..

Oświadczam, że dobrowolnie oraz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność w dniu 17 września
2022 roku będę korzystał ze SkateParku w Puławach.
Niniejszym oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze sądowej za
szkody jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w
związku z imprezą Puławy Whip & Flip, która odbywać się będzie na w/w obiekcie.
Akceptuje, że organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania w
związku z korzystaniem z w/w obiekt, nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani żadnych
innych form ubezpieczeń.
W przypadku spowodowanych przeze mnie zniszczeń w w/w miejscu biorę na siebie wyłączną
odpowiedzialność finansową za pokrycie wyrządzonych szkód na rzecz osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz do upubliczniania mojego
wizerunku (także w sieci).
Wyrażam zgodę na udzielenie mi pomocy medycznej w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego
zdarzenia w trakcie imprezy Puławy Whip & Flip
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy „Puławy Whip & Flip” i go akceptuje.

……...............................................
miejscowość, data

……................................................
podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą
w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.

2)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr.
81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl.

3)

Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w imprezie Puławy Whip & Flip będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej, dobrowolnej zgody.

4)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy Puławy Whip & Flip. Dane
osobowe obejmujące wizerunek będą przetwarzane w celu promowania informacji związanych

5)

z organizacją ww. imprezy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia imprezy
Puławy Whip & Flip. Następnie wszelkie dane zostaną usunięte.

6)

Podanie danych wskazanych na formularzu wniosku jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w imprezie Puławy Whip & Flip. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości
udziału w imprezie.

7)

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi
oraz wsparcie informatyczne, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Pani/a dane mogą być również udostępniane osobom zainteresowanym
wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją Pani/a wizerunku.

8)

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać
profilowaniu.

9)

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w imprezie Puławy
Whip & Flip. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

...................
(data i podpis uczestnika)

Wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w imprezie
Puławy Whip & Flip przez Urząd Miasta Puławy, w celach promocji działalności Administratora na stronie
www.pulawy.eu oraz profilu Facebookowym „Puławoaktywni”.

....................
(data i podpis)

