ZGŁOSZENIE WOLONTARIUSZA
DO ZABEZPIECZENIA TRASY PRZEJAZDU
3 ETAPU 75. TOUR DE POLOGNE W KNUROWIE
w dniu 6.08.2018 r.
...............................................................
nazwisko i imię

…….…………..……..….……
data urodzenia

…………..…….……………..………………
PESEL

Adres zamieszkania: ……………..…………………………………………………………………….… tel. …………..………………………………..
Rejon zabezpieczenia*: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
* wskazać z podanych: Szczygłowice, Krywałd, Zacisze, Knurów 1 (ul. Wilsona, ul. Szpitalna), Knurów 2 (ul. Kosmonautów, ul. 1 Maja), Knurów 3 (ul. Dworcowa)

Zgłaszam swój udział jako wolontariusz w zabezpieczeniu trasy przejazdu 3 etapu 75. Tour de Pologne przez
Knurów w dniu 06.08.2018 r.
………………….……………..…….………………………
data, czytelny podpis

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani Agnieszka Domagała, e-mail: iod24@agileo.it;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji przejazdu 75. Tour de Pologne przez Knurów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane
są dane wynikające z przepisu prawa;
5. Dane osobowe, przekazane w formie zgłoszenia, będą przechowywane przez okres 5 lat;
6. Wolontariusz posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Wolontariusz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Wolontariusza danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w 75. Tour de Pologne. Uczestnik zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w zabezpieczeniu trasy 75. Tour de Pologne.
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