Deklaracja uczestnictwa w zajęciach nordic walking
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………e-mail: ……………………………………………………………………………
Udział w grupie (do wyboru):
Grupa poziom FUN: ………………………………………………………………………………………………………….
Grupa poziom PROFI:………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach nordic walking prowadzonych przez Polskie
Stowarzyszenie Nordic Walking.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach
nordic walking oraz akceptuję zawarte w przedmiotowym regulaminie postanowienia,
w szczególności oświadczam, że mam skończone 35 lat.
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. Wyłącznie odpowiedzialny w tym
zakresie jest Operator.

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

………………………………………
(czytelny podpis)

W związku z udziałem w zajęciach nordic walking w ramach programu EKO-Zdrowie
i realizacją tego przedsięwzięcia, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),
zostaję poinformowana/y, że:

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 78 200
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, 59-301 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 i realizacji zajęć nordic walking. Twoje dane osobowe są przetwarzane na
podstawie umowy, którą zawierasz akceptując regulamin (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). KGHM
może przetwarzać Twój wizerunek. W każdym przypadku Twój wizerunek może zostać
wykorzystany w celu informowania o przebiegu zajęć oraz w celach promocji i celach
marketingowych KGHM. Podstawą prawną naszego działania są nasze prawnie
uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. wykorzystywanie legalnie pozyskanych
danych, w granicach udzielonego przez Ciebie zezwolenia, dla celów związanych
z promowaniem KGHM.
4. Rodzaj danych osobowych.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, nr. telefonu,
adres e-mail, wizerunek uczestnika.
5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 jest dobrowolne, z tym że
podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach nordic walking.
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas Twojego udziału w zajęciach nordic
walking oraz przez czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy o zorganizowanie
zajęć, co do zasady nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, 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., co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody
na jego rozpowszechnianie.
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 (Polskie Stowarzyszenie
Nordic Walking) wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe,
księgowe i informatyczne oraz marketingowe. W zakresie Twojego wizerunku w związku
z jego publikacją w mediach, katalog odbiorców Twojego wizerunku będzie
nieograniczony.
8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 3,
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.
10.Przekazywanie danych poza EOG
W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców
usług prawnych, podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak
np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym takim wypadku stosujemy
odpowiednie zabezpieczenia, w tym np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte
na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych
zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj
się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

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

…………………………………….
(czytelny podpis)

