Deklaracja uczestnictwa w zajęciach gimnastki rekreacyjnej
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………e-mail: ………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział w zajęciach gimnastyki rekreacyjnej prowadzonych przez
Fundację Wspierania Kultury Ruchu Ocelot.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach
gimnastyki rekreacyjnej oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie
postanowienia.
Przyjmuję do wiadomości, że udział w zajęciach odbywa się na własne ryzyko,
a Organizator akcji – KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, nie ponosi odpowiedzialności za
doznane przez Uczestnika szkody osobowe i majątkowe.

..................................................
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(czytelny podpis)

W związku z udziałem w zajęciach gimnastyki rekreacyjnej w ramach programu EKOZdrowie i realizacją tego przedsięwzięcia, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych ujętych w deklaracji oraz mojego wizerunku, a także danych o zdrowiu
ujawnionych w toku kwalifikacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO), zostaję poinformowana/y, że:
Administratorem Pani/Pana (dalej Twoich) danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
uczestników, kwalifikacji lekarskiej i realizacji zajęć gimnastyki rekreacyjnej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie
wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci prawo dostępu do
danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych, oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KGHM
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą
w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
• telefonicznie: 76 74 78 229

2. Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
możesz się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-30 Lubin
• przez e-mail: iod@kghm.com.
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
uczestników, kwalifikacji lekarskiej i realizacji zajęć gimnastyki rekreacyjnej.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyżej wyrażonej zgody.
4. Rodzaj danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia,
nr. telefonu, adres e-mail, dane wynikające z zaświadczenia lekarskiego wydanego w toku
kwalifikacji, wizerunek uczestnika.
5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4 jest dobrowolne, z tym że
podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach gimnastyki
rekreacyjnej.
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas Twojego udziału w zajęciach
gimnastyki rekreacyjnej, przy czym Twój wizerunek będzie przetwarzany także po
zakończeniu Twojego uczestnictwa w zajęciach w okresie promocji, reklamy i działań
marketingowych prowadzonych przez KGHM Polska Miedź S.A. Dane dotyczące zdrowia
będą przetwarzane jedynie w toku kwalifikacji (poprzez okazanie zaświadczenia).
7. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym
uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz
podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi (Fundacja Wspierania
Kultury Ruchu Ocelot) wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe,
księgowe i informatyczne.
8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez
udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich
wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.

..............................................
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
(czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych
i marketingowych związanych z realizacją programu EKO-Zdrowie.

…………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(czytelny podpis)

