
Przeniesienie pakietu startowego 
Biegu o Liść Dębu w dniu 10.09.2022 r. 

 
 Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….., urodzony/a ……………….…………….. 
zamieszkały/a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
PRZENOSZĘ PAKIET STARTOWY NA DYSTANSIE ….. km 
NA………..………………………………………………………………………..….…………………, urodzonego/ą …….……………………. 
zamieszkałego/ą ul. ……………………………………………………………………………..………………….……………….……………….  

adres e-mail: …………………………………………………………….. nr kontaktowy: …………………………………………………….  

Klub: ……………………………………………………………………………………………….. Rozmiar koszulki: …………………………… 

 

………………………., dn. ……………………………    ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data       Podpis 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 
119 str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję, że:  

Tożsamość administratora i dane kontaktowe  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego  
w Rogalinie, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Sebastiana Łabowskiego, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 
inspektor@bezpieczne-dane.eu 

Kategorie danych osobowych  

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:  

- w przypadku dziecka – uczestnika biegu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do biegu oraz dane 
jego rodziców / prawnych opiekunów; 

- w przypadku dorosłego uczestnika biegu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do biegu.  

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji Biegu o Liść Dębu.  

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO  

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora, w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności 
związanych z realizacją Biegu o Liść Dębu.  



Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych 
wynikających z realizacji Biegu o Liść Dębu, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.  

Prawa podmiotów danych  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,  
do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa 
powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego  
i zasadami archiwizacji.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania.  

Źródło pochodzenia danych  

Pani/Pana dane i / lub dane dziecka zostały przekazane osobiście w formularzach zgłoszeniowych do udziału w Biegu  
o Liść Dębu.  

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z organizacją Biegu o Liść Dębu.  

Prawo cofnięcia zgody 

W stosunku do  danych  osobowych,  które  są  nieobowiązkowe,  a  które  zostały  przez  Panią/Pana podane, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu  
na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  lub  Pani/Pana  dziecka  narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
 


