DEKLARACJA UCZESTNICTWA 2019
Niniejszym zgłaszam chęć udziału we
Wrocławskich Igrzyskach Seniorów organizowanych przez
Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN wraz z współorganizatorami poszczególnych konkurencji.
Prosimy o wypełnienie dwóch stron formularza, pierwsza część związana jest z danymi osobowymi oraz
deklaracją udziału w poszczególnych konkurencjach. Na drugiej stronie znajdują się klauzule związane
z ochroną danych osobowych i obowiązkiem informacyjnym RODO.
PODSTAWOWE1:
IMIĘ

TELEFON

NAZWISKO

E-MAIL

DATA URODZENIA

NEWSLETTER

TAK

NIE

DEKLARUJĘ CHĘĆ UDZIAŁU W*:
11.05

BIEG

11.05

NORDIC WALKING

15.05

PŁYWANIE

26.05

BADMINTON

18.05

BOULE

21.05

KRĘGLE

28.05

SZACHY

30.05

SCRABBLE
SIATKÓWKA PLAŻOWA

08.06
NAZWA DRUŻYNY:
* - proszę zaznaczyć X przy konkurencji w jakiej chce się wziąć udział, szczegółowe zasady dostępne na
stronie www.fan.org.pl lub w Punkcie Informacyjnym Wrocławskiego Centrum Seniora.

miejsce, data
1

czytelny podpis deklarującego

Dane podstawowe muszą zostać podane w przeciwnym wypadku organizator lub współorganizator może odmówić udziału
w poszczególnych konkurencjach. Formularz wypełniamy dla każdego uczestnika osobno.

www.fan.org.pl

facebook.com/StowarzyszenieFAN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY I ZGODY RODO
Administratorem danych osobowych wskazanych zgłoszeniu jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław. Kontakt z Inspektorem ochrony danych:
Inspektor ochrony danych Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN e-mail: iod@fan.org.pl.
Dane osobowe podane w pierwszej części będę udostępniane partnerom organizacyjnych poszczególnych
konkurencji (imię, nazwisko, data ur.), bez danych kontaktowych.
Oświadczam, że:
 TAK  NIE
| zapoznałem się z Regulaminem Wrocławskich Igrzysk Seniora i w pełni akceptuję jego postanowienia
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 TAK  NIE

| znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane
jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału we Wrocławskich Igrzyskach Seniora.
 TAK  NIE

| biorę udział w wybranych konkurencjach na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość

niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru poszczególnych imprez, które mogą polegać na utracie zdrowia lub
życia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Organizatora Wrocławskich Igrzysk Seniorów tj. Stowarzyszenie Promocji
Sportu FAN w celach przesyłania informacji na temat przyszłych imprez sportowych.
 TAK
 NIE
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 65 (kod pocztowy 54-206), związanych z informacjami na temat kolejnych
organizowanych edycji Igrzysk Seniorów oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
1030 z późn. zm.), w szczególności art. 10 cytowanej ustawy oraz art. 172 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.1489 z późn. zm.).
 TAK
 NIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora Wrocławskich Igrzysk Seniorów tj. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN z siedzibą
przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu (kod pocztowy 54-206), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
poniższych polach eksploatacji.
 TAK
 NIE
Pola eksploatacji wizerunku:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych
g. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji
Wrocławskich Igrzysk Seniorów, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o Igrzyskach.

czytelny podpis deklarującego

www.fan.org.pl

facebook.com/StowarzyszenieFAN

