OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
(podpisywane przez każdego zawodnika indywidualnie i przekazywane w oryginale przez
kapitana drużyny do Organizatora - prosimy wypełnić pismem drukowanym)
Oświadczenie dotyczy udziału w Turnieju „GOTowi do pomocy” odbywającego się w Gdańsku w
dniu 15 lipca 2018 roku (dalej „Turniej”) organizowanego przez Stowarzyszenie Gdańska
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29, KRS
0000139108, NIP 5832887298

Ja, ………………………………………………….. (imię i nazwisko), niżej podpisany/a, zamieszkały/a w
…………………………………………………………………………………… (adres)
wyrażający/a chęć uczestnictwa w Turnieju w drużynie ……………………………………………. (nazwa
drużyny) niniejszym oświadczam, iż:
• zapoznałem/am się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej
www.visitgdansk.com, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
• jestem zdolny/a do udziału w Turnieju i nie są mi znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Turnieju.
• startuję w Turnieju na własną odpowiedzialność.
• zostałem/am poinformowany, iż ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub
innego nieszczęśliwego zdarzenia, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez
każdego uczestnika Turnieju.
• jestem świadomy/a faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w
trakcie lub po Turnieju i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora
żadnych roszczeń z tego tytułu.
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu
zawodnika” oraz w „Formularzu Zgłoszenia Drużyny do Turnieju „GOTowi do pomocy”, przez
Organizatora, w celu realizacji procesu rejestracji i wyników Turnieju „GOTowi do pomocy”.
Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w
Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000139108, posiadającym numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 5832887298, tel.: 58 305 70 80, adres e-mail:
got@visitgdansk.com
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Daria Sarnowska e-mail:
iod@visitgdansk.com.

3. Celem zbierania danych jest realizacja procesu rejestracji i wyników Turnieju „GOTowi do
pomocy” na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016r .
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po zakończeniu Turnieju „GOTowi
do pomocy”.

Indywidualny własnoręczny,
czytelny podpis zawodnika

…………………………………………………………….
Data i miejsce podpisania oświadczenia

…………………………………………………………….

