„V Bieg Nadziei” – 4 czerwca 2017 r. - godz. 10:00
Karta Startowa – nr startowy Oświadczenie
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla, 63-000 Środa Wlkp, ul. Bembnisty
2, są archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Biegu. Oświadczam, że zostałem(am)
poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez organizatora, a w szczególności zamieszczania ich w przekazach
telewizyjnych, internetowych i umieszczania w informatorach wydawanych przez Organizatora. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad
i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny do udziału w „Biegu Nadziei” o
Puchar Burmistrza Środy Wlkp., a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w
ww. biegu. Deklaruję przyjęcie warunków ubezpieczenia NNW, polisa grupowa wskazana przez organizatorów.

...........................................
Imię i Nazwisko (drukowanymi)

………………………….
podpis
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