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Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy  

 

 

Ja…………………………………………………………………………………………….., 

urodzony (a).……………………, adres email…………………………………………………,  

nr telefonu……………………… reprezentujący klub sportowy/ miejscowość 

…………………………………, zgłaszam uczestnictwo w zawodach organizowanych przez 

Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2019 roku w Chochołowie.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z  Regulaminem zawodów organizowanych 

przez Chochołowskie Termy Sp. z o.o. w Chochołowie  oraz informacją  o przetwarzaniu 

danych osobowych i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam również, że jestem zdolny(a) 

do uczestnictwa w zawodach oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne dotyczące 

mojej osoby i ponoszę wszelką odpowiedzialność za swój udział.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym przez organizatora imprezy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

zawodów, a także do wykorzystania mojego wizerunku, zapisu do newslettera oraz do 

powiadomień sms przekazywanych na podany przez mnie numer telefonu do celów 

informacyjnych związanych z zawodami a także do celów promocji zawodów oraz innych 

imprez przygotowywanych przez organizatora. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

               (podpis) 

 

 

 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o. o., z siedzibą w Chochołowie; Chochołów 400, 34-

513 Chochołów, NIP: 7361640322; REGON: 120300433; wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000261672. 

2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. Dane osobowe w postaci: 

imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji 

zawodów i działań marketingowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny 

administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO). 

3.  Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb zawodów i będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz 

okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w zawodach a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres 

dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

4.  Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do 

czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych 

osobowych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania 
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danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 

RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji 

w tym profilowaniu. 

 


