jednostka/komórka organizacyjnej

NACZELNIK
WYDZIAŁU DOBORU I SZKOLENIA
KWP W KATOWICACH

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
TYLKO JEDNOSTKI GARNIZONU ŚLĄSKIEGO

Niżej wymienionych funkcjonariuszy i pracowników wyznaczam do reprezentacji
jednostki i kieruję do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w XIX Biegu Przełajowym
im. sierż. Grzegorza Załogi HUTKI – KANKI które odbędą się w dniu 30 września 2022 roku

L.p.

imię i nazwisko

start w konkurencji Nordicwalking
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podpis Kierownika jednostki/
komórki organizacyjnej

.............................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 − informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Katowicach jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, ul. Józefa
Lompy 19, 40-038 Katowice.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
iod.kwp@ka.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia
i promocji Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w XIX Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi HUTKI – KANKI.
4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez
okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych w tym ewentualnej
publikacji wyników imprezy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w maksymalnie przez okres 5 lat od
dnia zawodów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt policji;
6) Każdy uczestnik ( zawodów )ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) Podanie danych osobowych uczestników zawodów ma charakter dobrowolny, ale jest
warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w
XIX Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi HUTKI – KANKI.
10) Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane
podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW
stopień, imię i nazwisko uczestnika zawodów
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..………………………………………………………..
data urodzenia uczestnika zawodów
…………………………………………………………….…………………..………………………………………..………………………….………………………………………………………………..
jednostka/komórka organizacyjna
………………………….……………………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………….
nr telefonu kontaktowego
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, które odbędą się
w dniu
…………… 30 września 2022 r.………………………………………………………….………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów
i obiektów, na których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.
……..……………………………..……………………………………………..……………………….
Data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z moim udziałem w zawodach sportowych oraz wykorzystania wizerunku przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice w celu organizacji i promocji zawodów sportowych, w
tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych,
portalach komunikacji wewnętrznej oraz w siedzibach jednostek Policji.
……..……………………………..……………………………………………..……………………….
Data i czytelny podpis

