
Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie 

 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo imprezie pn. 4 Delfin Cross Run 

 w dniu 10 kwietnia 2022 r. roku w Białym Borze oraz nie mam żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w  powyższych zawodach sportowych. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy, w pełni go akceptuję i zobowiązuję do 

jego przestrzegania. 

 

                                           ……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 

 
Załącznik nr 2 

Oświadczenie 

przetwarzanie danych osobowych 4 Delfin Cross Run 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach: 

- organizacji 4 Delfin Cross Run, który odbędzie się w dn. 10 kwietnia 2022 r. tj. zgłoszeniu do biegu  

i weryfikacji na liście startowej, komunikacie końcowym z biegu oraz promocji biegu na , FanPage 

Facebook stowarzyszenia Sport i Rekreacja Delfin, materiałach informacyjnych dotyczących imprezy 

– tej oraz kolejnych edycji poprzez udostępnianie wizerunku uczestnika biegu. 

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie Sport  

i Rekreacja Delfin, 86-302 Biały Bór 180A. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

                        (data, podpis) 

 
 

 


