ZGŁOSZENIE DO VIII GIŻYCKICH DNI OLDTIMERÓW
28.06 – 30.06.2019
JACHT: ………………………………………………
KAPITAN (imię i nazwisko) : …………………………………………….
*tel. ………………………………….
rozm. Koszulki:……………………..
ZAŁOGA (imię i nazwisko):
1. …………………………………………………………..rozm.koszulki:……
2. ………………………………………………………….. rozm.koszulki:……
3. ………………………………………………………….. rozm.koszulki:……
4. ………………………………………………………….. rozm.koszulki:……
5. ………………………………………………………….. rozm.koszulki:……
6. …………………………………………………………... rozm.koszulki:……
7. ……………………………………………………………rozm.koszulki:……
8. …………………………………………………………... rozm.koszulki:……
9. ……………………………………………………………rozm.koszulki:……

………………………
data

* informacja podana dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu

………………………….
podpis

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku
dla uczestników
VIII Giżyckich Dni Oldtimerów

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1.

Administratorem Pani/Pana Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Giżycku, ul. Moniuszki 5

2.

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.gizycko.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku.

3.

Pani/Pana dane osobowe i/lub wizerunek przetwarzane będą w celu:
 organizacji VIII Giżyckich Dni Oldtimerów
 zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Giżycku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO,
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
 Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa.
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
 okres rejestracji i uczestnictwa w VIII Giżyckich Dniach Oldtimerów,
 1 rok od zakończenia VIII Giżyckich Dni Oldtimerów,
 okres do 90 dni w odniesieniu do wizerunku

6.

W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.

Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Portu Ekomarina w Giżycku jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w zakresie wskazanym w pkt. 3.

9.

Konsekwencją odmowy udostępnienia danych w tym wizerunku jest brak uprawnień do przebywania na terenie Portu
Ekomarina w Giżycku.

10. Pani/Pana dane będą rejestrowane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły,
po upływie terminu określonego w pkt 6 zapis jest automatycznie usuwany poprzez nadpisywanie.
11. Oświadczam, że spełniłem/am obowiązek informacyjny wobec osób których dane podałem/am w „Zgłoszeniu do VIII
GDO”

……………………………………………………
Data i podpis uczestnika

*

niepotrzebne skreślić

Zgoda na udostępnienie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mój/mojego dziecka* zarejestrowany podczas VIII Giżyckich Dni Oldtimerów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka* będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i na potrzeby funkcjonowania MOSiR
w Giżycku. Wizerunek może być publikowany w internecie, prasie i pozostałych mediach.
………………………………………….
Data i podpis

Zgoda na udostępnienie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mój/mojego dziecka* zarejestrowany podczas VIII Giżyckich Dni Oldtimerów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka* będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i na potrzeby funkcjonowania MOSiR
w Giżycku. Wizerunek może być publikowany w internecie, prasie i pozostałych mediach.
………………………………………….
Data i podpis

Zgoda na udostępnienie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mój/mojego dziecka* zarejestrowany podczas VIII Giżyckich Dni Oldtimerów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka* będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i na potrzeby funkcjonowania MOSiR
w Giżycku. Wizerunek może być publikowany w internecie, prasie i pozostałych mediach.
………………………………………….
Data i podpis

Zgoda na udostępnienie wizerunku
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mój/mojego dziecka* zarejestrowany podczas VIII Giżyckich Dni Oldtimerów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka* będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i na potrzeby funkcjonowania MOSiR
w Giżycku. Wizerunek może być publikowany w internecie, prasie i pozostałych mediach.
………………………………………….
Data i podpis
*

niepotrzebne skreślić

