OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazao zdrowotnych do udziału
w Imprezie na Orientację SZAGO XIV 2017, startuję w zawodach na własne ryzyko i nie będę
rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę
w czasie zawodów. Biorąc udział w zawodach, akceptuję wszystkie zapisy ich regulaminu
dostępnego na stronie www.ukswloczykij.pl. Zgadzam się na wykorzystanie
i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na ich
gromadzenie w bazach danych UKS „WŁÓCZYKIJ” OSIEK, jak również na publikowanie danych
(imię, nazwisko, miasto, nazwa zespołu) i swojego wizerunku w Internecie, prasie, radiu,
telewizji oraz w materiałach promocyjnych klubu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzam się również na
otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres
e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 144/02, poz.1204). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich
danych, ich modyfikacji oraz usuwania. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.
Imię i nazwisko...................................................................................telefon……………………………
Data, miejscowośd..................................................................Podpis…………….............................

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazao zdrowotnych do udziału
w Imprezie na Orientację SZAGO XIV 2017, startuję w zawodach na własne ryzyko i nie będę
rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę
w czasie zawodów. Biorąc udział w zawodach, akceptuję wszystkie zapisy ich regulaminu
dostępnego na stronie www.ukswloczykij.pl. Zgadzam się na wykorzystanie
i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na ich
gromadzenie w bazach danych UKS „WŁÓCZYKIJ” OSIEK, jak również na publikowanie danych
(imię, nazwisko, miasto, nazwa zespołu) i swojego wizerunku w Internecie, prasie, radiu,
telewizji oraz w materiałach promocyjnych klubu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzam się również na
otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres
e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 144/02, poz.1204). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich
danych, ich modyfikacji oraz usuwania. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.
Imię i nazwisko...................................................................................telefon……………………………
Data, miejscowośd..................................................................Podpis…………….............................

