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Ja, niżej podpisana/y ……………………………… oświadczam, że:
1)
2)
3)

nie istnieją przeciwwskazania medyczne do mojego udziału w imprezie biegowej p/n 6 Gdańsk Maraton (dalej jako „Impreza”) organizowanej przez Gdański
Ośrodek Sportu – jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska – z siedzibą (80-221) w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 (dalej jako „GOS”),
charakteryzuję się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na udział w Imprezie oraz, że startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność,
zapoznałem/am się z regulaminem Imprezy i w pełni go akceptuję,

Ponadto oświadczam, iż:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOS dla celów organizacji Imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że po danie danych osobowych i wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Imprezie. Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, że
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Ponadto zostałem p oinformowana/y, że odwołanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, aż do zakończenia Imprezy skutkuje niemożnością wzięcia w niej udziału. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem
danych osobowych jest GOS.
wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez GOS mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Imprezy, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Upoważniam GOS do wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie rozpowszechnienia mojego wizerunku oraz zestawienia z
innymi wizerunkami. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie, jednak wizerunek może być rozpowszechniany wyłącznie w sposób nienaru szający dóbr osobistych - w
szczególności poprzez nieprzedstawianie go w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub zniesławiający, zniekształcenie jego wizerunku lub wkomponowanie
w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Niniejsza zgoda zostaje udzielona na 5 la t od daty podpisania niniejszego oświadczenia.
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.),
wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez Partnerów Imprezy mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Imprezy,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Upoważniam Partnerów Imprezy do decydowania o formie, miejscu i czasie rozpowszechnienia mojego wizerunku
oraz zestawienia z innymi wizerunkami. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie, jednak wizerunek może być rozpowszechniany wyłącznie w sposób nienaruszający
dóbr osobistych - w szczególności poprzez przedstawianie go w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub zniesławiający, zniekształcenie jego wizerunku lub
wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Niniejsza zgoda zostaje udzielona na 5 lat od daty podpisania
oświadczenia. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z promocją Imprezy, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
treści moich danych ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest GOS.
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