Załącznik nr 1
do regulaminu XXIII Biegu Ułańskiego im. Kazimierza Argasińskiego

Zgłoszenie konia do biegu dnia 1 września 2019 r.
(prosimy wypełniać komputerowo lub pismem odręcznym – DUŻYMI LITERAMI)

Nazwa i płeć konia .....................................................................

Właściciel/Stajnia...................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)

....................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)

Jeździec ................................................................. (imię, nazwisko)
Telefon kontaktowy .....................................................................

..........................................................................
podpis osoby upoważnionej do zgłaszania konia
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - bieg ułański
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Szarża pod Krojantami”, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7, Krojanty, 89-620

Chojnice
• Celem przetwarzania danych osobowych jest ich przetwarzanie w związku organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz publikacją wyników konkursu
zawierających dane uczestnika i/lub wizerunku na stronie internetowej.
• Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie (Art. 6 lit. a RODO) oraz
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz odbiorcy organizujący konkurs Urząd Gminy Chojnice
i Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
• Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych jeśli przepis prawa na to pozwala.
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

..........................................................................
podpis osoby upoważnionej do zgłaszania jeźdźca i konia do zawodów

