Poznań …….................
Oświadczenie
………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………..
PESEL
……………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria, numer)
……………………………………………………………………….
Adres (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
..........................................................................

Ja niżej podpisany:


upoważniam Pana / Panią ……………………………………………………………………………………….………….…., legitymującego(ą)
się dowodem osobistym ( seria, numer) ………………………………..…..., nr PESEL ………………..…………………………………...,
do odbioru przysługującego mi pakietu startowego zawodnika umożliwiającego start w imprezie ŠKODA
POZNAŃBIKE CHALLENGE 2018;



zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika;  wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zawodów ŠKODA POZNAŃ BIKE CHALLENGE 2018
(Organizator: Caracoles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościerzyńskiej
25, 60-446 Poznań), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926) w celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów, zamieszczenia wyników itp.;



wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora zawodów ŠKODA POZNAŃ BIKE CHALLENGE 2018 informacji
handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);



oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków
o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w zawodach kolarskich;



na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie mojego wizerunku
w trakcie zawodów kolarskich w formie nagrania audio-video lub zdjęć oraz zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie przez Organizatora mojego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
za pośrednictwem sieci publicznej Internet, w szczególności wyrażam nieodpłatnie zgodę na publiczne
wykorzystywanie, odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie nagrania lub zdjęć w Internecie, telewizji, prasie oraz
w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie
wybranym. Zgoda obejmuje również obróbkę nagrania z mojego wizerunkiem. Oświadczam, iż zrzekam się praw
związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania nagrań, zdjęć z moim wizerunkiem;



oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach kolarskich ŠKODA POZNAŃ
BIKE CHALLENGE 2018 oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim
zawarte;



na potwierdzenie swoich danych przekazuję do wglądu kserokopię swojego dowodu osobistego

Podpis składającego oświadczenie
…………….…………………………………………………………

