OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BEEP TESTU
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizacji Beep Testu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych 1 (Dz. U. 2018 poz.1000) w zw. z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznychwzwiązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). Oświadczam, iż powyższe dane
przekazuję Organizatorowi dobrowolnie oraz, że zostałam/em
poinformowana/y o prawie: dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, usunięcia danych o ilepozwalają na to przepisy prawa a także
przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
naprzetwarzanie danych zwykłych (art. 6ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej
(art. 9ust. 2 lit. a RODO); do wniesienia skargi do organu nadzorczego,w
przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychzdnia 27
kwietnia 2016 r.. Poinformowano mnie, iż dane nie będą polegać profilowaniu,
ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.Zapoznałem się z
regulaminem i akceptuję jego warunki.
2) Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w
Beep Teście oraz ponoszę pełną odpowiedzialność skutków i
konsekwencjiudziału w Beep Teście.
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, sponsorów
oraz oficjalnych partnerów, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
mojego wizerunku. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także
we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora w tym zamieszczonych
na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
4) Oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie komukolwiek podczas,w wyniku
lub w związku z moim uczestnictwem w Beep Teście.
5) W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie
będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich
współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas Beep Testu.
Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy ze
wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane
są z moim uczestnictwem w Beep Teście.

Tak Nie
□
□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszym formularzu dla upubliczniania imienia i nazwiska osób
startujących w wynikach i klasyfikacjach Organizatora zgodnie z ustawą
zdnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1 (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Tak Nie
□
□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszym formularzu dla celów promocyjno - marketingowych Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1 (Dz.
U. 2018 poz. 1000)
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