VII Bieg Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
ZGODA RODZICA / LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
Ja niżej podpisany ………………………………………….., telefon kontakty:………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................................ w VII Biegu
Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku i oświadczam, że stan jej/jego zdrowia pozwala na
uczestnictwo w imprezie oraz nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne i wychowawcze które mogą
utrudniać bądź uniemożliwić udział.
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznałem /-am/ się dokładnie z REGULAMINEM VII Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku, który znajduje się na stronie www.deportacje45.pl i w pełni akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie i działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku
 niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 dla potrzeb organizacji VII Biegu Pamięci Deportowanych, a mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji oraz zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby VII
Biegu Pamięci Deportowanych oraz w celach informacyjnych.
 niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym
na stronach www.karolinka.art.pl, www.deportacje45.pl oraz portalu społecznościowym Facebook) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej dla mojego dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną o przysługujących mi prawach.

Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody, związanej z udziałem mojego dziecka
w w/w biegu.

Radzionków ........................ 2022 roku

..................................................
(czytelny podpis / podpisy)

KLAUZULA INFORMACYJNA-INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
UCZESTNIKÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 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 współadministratorami Państwa danych, jako
Uczestników VII Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 są:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka” z siedzibą
w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922, nr telefonu: 32 286 64 54, adres email:
karolinka@karolinka.art.pl.
2. Współadministratorem jest Stowarzyszenie „CidryLotajom” z siedzibą w Radzionkowie, ul. św. Wojciecha 15
, nr tel. 695 933 108, adres email: cidry.lotajom@gmail.com.
3. W związku z tym, że jako Organizatorzy VII Biegu działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie
z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z współadministratorów dokłada należytej
staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo
zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w następujący sposób:















za obsługę zgłoszeń elektronicznych Uczestników, zarządzanie zapisami poprzez platformę
www.elektronicznezapisy.pl oraz obsługę płatności opłaty startowej odpowiada Stowarzyszenie
„CidryLotajom”,
Stowarzyszenie „CidryLotajom” powierza dane osobowe uczestników właścicielowi platformy
www.elektronicznezapisy.pl i zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO zawiera umowę powierzenia w tym
zakresie,
zapewnienie bieżącej obsługi technicznej wydarzenia należy do Stowarzyszenie „CidryLotajom”,
Centrum Kultury „Karolinka” jest odpowiedzialne za realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art.
13 RODO wobec uczestników biegu,
Centrum Kultury „Karolinka” jest odpowiedzialne za pobranie deklaracji uczestnictwa, oświadczeń
i zgód na przetwarzanie danych Uczestników oraz przechowywanie tej dokumentacji,
za rozpowszechnianie, publikacje danych osobowych uczestników, w tym ich wizerunku, w oparciu
o pozyskane zgody, na swoim profilu Facebook oraz na stronie internetowej www.deportacje45.pl
odpowiada Centrum Kultury „Karolinka”,
współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane
dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania
i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie współadministrator, który otrzymał
dane żądanie lub oświadczenie,
współadministratorzy uzgadniają, że w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
odpowiedzialnym
za zgłoszenie tego faktu organowi nadzorczemu będzie współadministrator u którego nastąpiło
naruszenie.
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, odpowiedzialnym za jego zgłoszenie będzie współadministrator u którego
doszło do naruszenia.

4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@karolinka.art.pl. lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt 1.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie dobrowolnie
wyrażonej przez Państwo zgody w celu prowadzenia zapisów, organizacji, przeprowadzenia oraz
dokumentowania przebiegu „VII Biegu Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”
przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku działające w strukturach
Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:








Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
Właściciel serwisu elektronicznezapisy.pl - Krzysztof Walczak The North Event, nr REGON 220782162,
ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia w związku z prowadzeniem zapisów na
VII Bieg oraz rozliczanie opłat startowych,
Serwisy bankowości elektronicznej w związku z rozliczeniem opłat startowych,
Burmistrz Miasta Radzionków,
Podmioty zapewniające wsparcie techniczne w zakresie hostingu strony internetowej administratora oraz
hostingu poczty elektronicznej,
W związku z publikacją informacji na profilu Facebook administratora - Meta Platforms Ireland Limited
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia);

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:




do zakończenia realizacji celu w jakim zostały zebrane oraz dokumentowania przebiegu VII Biegu - do
końca 2022 roku;
do czasu wycofania zgody,
w celach dokumentacyjnych i archiwalnych na podstawie o obowiązujących przepisów o archiwizacji.

8. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie,
ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w „VII Biegu
Pamięci Deportowanych Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Konsekwencją niepodania niezbędnych
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ww. wydarzeniu.

