Małe Ciche _________________________

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany - jako organizator (reprezentant organizatora)
zawodów sportowych/treningu sportowego - odbywających się w dniu
____________________na trasach narciarskich Stacji Narciarskiej Małe Ciche,
oświadczam niniejszym, że:
1) zobowiązuję się zapoznać uczestników z Regulaminem Stacji, którego
otrzymanie potwierdzam oraz zobowiązać ich do przestrzegania
obowiązujących na trasach narciarskich Stacji nakazów i zakazów;
2) prowadzić zawody/trening wyłącznie na wydzielonej i oznakowanej
części Stacji;
3) zapoznałem się z udzielonymi mi wytycznymi przeprowadzenia
zawodów/treningu przez Stację Narciarską Małe Ciche.
4) w razie jakichkolwiek wypadków zaistniałych podczas tych
zawodów/treningu, w tym w szczególności spowodowanych przez ich
uczestników w wyniku których doznali uszczerbku na zdrowiu inni
użytkownicy tras, nie będę wnosił do Stacji Narciarskiej Małe Ciche
żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie.

Dane Organizatora:
Podmiot / Nazwa grupy: __________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna:__________________________________
Adres zamieszkania: _______________________________________
Podpis organizatora zawodów/treningu _______________________

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zebranych w związku z organizacją zawodów sportowych/ treningu sportowego
W związku z udostępnieniem Stacji Narciarskiej Małe Ciche na potrzeby zawodów sportowych/
treningu sportowego niezbędne jest przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Małe Ciche Sp. z o.o. z
siedzibą w Małym Cichym 73C, 34-531 Murzasichle, która administruje podawanymi przez
Pana/Panią danymi.
Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie o przysługujących Panu/Pani prawach wynikających
z RODO.
Pana/Pani dane osobowe będą zbierane tylko i wyłącznie dla celów związanych z realizacją zawodów/
treningu i związanych z tym działań. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
niezbędnym do zawarcia umowy lub udostępnienia terenu Stacji Narciarskiej Małe Ciche.
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:







prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych.

Pragniemy również poinformować, że Pana/Pani dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Państwa dane mogą być udostępniane podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
prawnicze i informatyczne, pracownikom Stacji oraz pracownikom TOPR. Nie zmienia to faktu, że
wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i
organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób
nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Poinformujemy Państwa jeżeli dane będą miały zostać przekazane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Ponadto, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z
RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Pragniemy także poinformować, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres
niezbędny dla realizacji Pana/Pani uprawnień oraz zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów –
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych oraz realizacja swoich uprawnień możliwa
jest w siedzibie Małe Ciche Sp. z o.o. oraz pod nr tel.:182084184 , lub pod adresem e-mail:
biuro@maleciche.com

................................
miejscowość i data

…….…………..
podpis

