Klauzula zgody dla uczestnika zawodów (osoba pełnoletnia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji
i przeprowadzenia zawodów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku, utrwalonego
w dowolnej formie na wszelakich nośnikach (m.in. internet, prasa) w celach marketingowych i promocyjnych
związanych z zawodami.
………………………………..………………………….
data i czytelny podpis uczestnika
Klauzula informacyjna
1) administratorem danych osobowych jest
Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33
2) podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a (wydana zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) kategorie danych osobowych:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
• wizerunek
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
5) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału zawodach
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