
 DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Deklaracja przystąpienia do uczestnictwa w "IV TRIATHLON MOSiR  ŁOMŻA"

13.08.2017

Nazwisko i imię :  …....................................................................................................................... Wiek ..............

Adres zamieszkania:   …...............................................................................................................................

Telefon kontaktowy:  …................................................................................................................................

Zgadzam się na przystąpienie i uczestnictwo w "IV TRIATHLON MOSiR  ŁOMŻA" organizowanym przez MOSiR Łomża.

Oświadczam jednocześnie że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz zostałem poinformowany, że ogranizator
oraz nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zajęć.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę organizacji "IV TRIATHLON MOSiR  ŁOMŻA" zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 roku  poz. 2135 z póżn.  zm.) 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) informuję, 
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji "IV TRIATHLON  MOSiR  ŁOMŻA" . Przetwarzanie danych o których  mowa 
obejmuje także  publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości a także zdjęć i filmów z wizerunkiem  uczestnika – w każdy 
sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt (radio, telewizja, internet, itp.)
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji 
określonych w przepisach szczególnych. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w  "IV TRIATHLON MOSiR  ŁOMŻA".

*Podpis złożony przez rodzica/opiekuna prawnego potwierdza zapoznanie się z regulaminem imprezy

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

                / miejscowość, data /                                                                        / podpis rodziców, opiekunów prawnych /*
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