
................................................, dnia ............ kwietnia 2022 r.  

Zgoda na odebranie pakietu startowego przez osobę upoważnioną  

Ja ................................................................................................................................... (imię i 
nazwisko) startujący/-a na dystansie  .................................................................  Biegów w 
Szczawnicy 2022, niniejszym wyrażam zgodę na odebranie pakietu startowego przez 
……………………………………………………………………… (imię i nazwisko, numer 
dowodu).  

Jednocześnie, jako załącznik, przekazuję osobiście podpisaną kartę zawodnika.  

.................................................................  

(czytelny podpis Uczestnika biegów)  

Numer startowy Uczestnika (wypełnia obsługa biura zawodów): 

……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Uczestnika (wypełnia obsługa biura zawodów):

………………………………………………………………………………………………… 



 
Trasa (zakreśl wybraną): HR 10 km / CD 20 km / ŻW 33 km / WP 43 km / DG 64 km / NM 95 km 

Szczawnica, dnia ……. kwietnia 2022 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Biegów w Szczawnicy 

 Ja, niżej podpisany:   

1) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu 
zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą w 
Strzałkowie (kod pocztowy: 62-420 Strzałkowo), Staw II 12/17, w celu i w zakresie niezbędnym 
do realizacji imprezy sportowej pod nazwą Biegi w Szczawnicy, w tym do publikacji moich 
danych na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania mojego rezultatu na 
wskazany podczas rejestracji nr telefonu.  Wyrażam zgodę na przekazanie przez administratora 
moich danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji 
Biegów w Szczawnicy oraz akcji z imprezą związanych, na podstawie umów powierzenia. 
Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do 
przeniesienia danych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej Biegi w Szczawnicy; 

2) potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegów w Szczawnicy i akceptuję jego treść, a 
podane przeze mnie dane są aktualne i prawdziwe. 

………………………………………………………………………. 

(podpis – czytelne imię i nazwisko Uczestnika) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Biegów w Szczawnicy 

Ja, niżej podpisany:   

1) wyrażam niniejszym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub 
zapisu wideo mojego wizerunku i w tym celu udzielam organizatorowi imprezy sportowej Biegi w 
Szczawnicy, tj. Fundacji Strefa Przygód z siedzibą w Strzałkowie (kod pocztowy: 62-420 
Strzałkowo), Staw II 12/17 niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na 
wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: (a) 
utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, 
(b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 
zakresie jego udziału w imprezie Biegi w Szczawnicy, (c) wprowadzenie do pamięci komputera 
oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, (d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
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, w mediach społecznościowych, plakatach i 
bilbordach, (f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Przyjmuję do wiadomości, iż 
organizatorowi imprezy Biegi w Szczawnicy przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym 
partnerom oraz sponsorom imprezy dalszej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego 
wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej organizatorowi 
licencji. 

……………………………………………………………………… 

(podpis – czytelne imię i nazwisko Uczestnika) 



Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Uczestnika Biegów w Szczawnicy 

Ja, niżej podpisany:   

1) oświadczam, iż biorę udział w  imprezie sportowej Biegi w Szczawnicy na własną 
odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru 
i długości wybranego biegu, które mogą wiązać się m.in. z ryzykiem utraty lub pogorszeniem 
zdrowia albo życia. Jestem świadomy, iż w imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby 
posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa 
w wybranym biegu. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w imprezie 
sportowej Biegi w Szczawnicy, co zostało potwierdzone rezultatem stosownej konsultacji 
lekarskiej. W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód na moim 
majątku lub osobie w związku z uczestnictwem w imprezie sportowej Biegi w Szczawnicy, innych 
niż te wynikające z winy wyłącznej organizatora, zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu 
oraz zobowiązuję się nie dochodzić od organizatora takich roszczeń.  

……………………………………………………………………… 

(podpis – czytelne imię i nazwisko Uczestnika) 

Informacja dla Uczestników 

Administrator danych osobowych, Fundacji Strefa Przygód z siedzibą w Strzałkowie (kod pocztowy: 
62-420 Strzałkowo), Staw II 12/17, informuje, iż:  
• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji imprezy: Biegi w Szczawnicy;  
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;  
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – f) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z 
naszą Polityką Prywatności;  
• Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji 
z nimi związanych na podstawie odpowiednich umów powierzenia;  
• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprez oraz kolejnych ich 
edycji lub przez okres wskazany w naszej Polityce Prywatności;  
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 


