
Chorzów, dnia …………................  

 

OŚWIADCZENIE 

 
     ………………………………………………                                                                                       ………..……………..………………………………………………………………….. 
                    nr telefonu                                  imię i nazwisko 
 

 ………………………………………………                                                                                        ..…………………………………………….…………………………………………...  

                   rok urodzenia                                                                                                                          adres mailowy – LITERY DRUKOWANE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim 2018” i akceptuję jego zapisy. Mój udział  

w akcji jest dobrowolny. Jednocześnie oświadczam iż zostałem poinformowany, że „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim” nie ma charakteru 

zorganizowanej formy zajęć sportowych oraz iż jestem zdolny do udziału w zajęciach i startuję w nich na własną odpowiedzialność, znając swój stan 

zdrowia oraz kondycję fizyczną.  

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie mojego wizerunku dla promocji akcji „Ratalny Ultramaraton 

Biegowy na Śląskim”, w tym: publikowanie wyników, udział w wywiadzie, robienie zdjęć i/lub filmowanie, używanie mojego imienia i nazwiska, 

wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w imprezie na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne 

z prawem do ich modyfikowania, przez „Stadion Śląski” Sp. z o.o. lub działający na jego zlecenie inny podmiot oraz oświadczam, że moje dane 

osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres mailowy) zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu 

do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  

 

………………………………………………………….. 
                                                       podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203  

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach 

marketingowych (m.in. otrzymywanie informacji o wydarzeniach na stadionie).  

Oświadczam, że znane jest mi prawo do wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub 

stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych przeze mnie danych lub całkowite usunięcie moich danych ze zbioru. 

 Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

 

 
 
………………………………………………………….. 

                                                       podpis 

 

TYLKO W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU I NA ZASADACH PRZYJĘTYCH DLA AKCJI „RATALNY 

ULTRAMARATON BIEGOWY NA ŚLĄSKIM” w 2018 r. 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.  

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, 

czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych danych lub całkowite usunięcie swoich danych ze zbioru. 

 

 

 

 


