
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

uczestnictwa w III Marszu Nordic Walking im. mjr. Józefa Płonki, zaplanowanym na dzień 29.08.2020 r.

Dane uczestnika:

1. Nazwisko i Imię

2. Adres zamieszkania lub 
pobytu

4. Telefon/ e-mail

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
wynikających z uczestnictwa w Marszu Nordic Walking im. mjr. Józefa Płonki.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje odmową przyjęcia zgłoszenia.

..................................... ..........................................................
(data) (Podpis uczestnika/Rodzica/Opiekuna)

I. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

1) wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w celu dokumentacji wydarzenia:

□ TAK □ NIE;

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów
i realizacji działań promocyjnych Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa w przestrzeni publicznej i
w mediach:

2.1) na stronie internetowych: www.strumien.pl, www solectwozbytkow.pl:

□ TAK □ NIE;

2.2) na fanpage’u Urzędu Miejskiego w Strumieniu (facebook) oraz Sołectwa Zbytków:

         □ TAK □ NIE;

2.3) prasa lokalna □ TAK  □ NIE;

2.4) media lokalne □ TAK  □ NIE;

................................... ………………………………………………
Data Podpis uczestnika/ Rodzica/ Opiekuna
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Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa ul. Wyzwolenia 
49 Zbytków
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w III Marszu Nordic Walking
im. mjr. Józefa Płonki w dniu 29.08.2020r., na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym biuro ubezpieczeń;
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres 
realizacji projektu, do jego rozliczenia i wymagany okres archiwizacji.
7) posiada Pani/Pan prawo 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. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie

Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS- CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

Ja, niżej podpisana/y                                                                                              

Nr telefonu:                                                                                              

1.Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, 
poprzedzających złożenie oświadczenia:
nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2.W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez 
Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję 
się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 
epidemiologiczne, a także Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa (tel. 514-004-482, e-mail: 
stowarzyszenie@solectwozbytkow.pl) oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS (https:// 
www.gov.pl/web/koronawirus).  

3.Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad 
bezpiecznego funkcjonowania w trackie epidemii COVID-19.

_______________________________________________ 
Podpis
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