OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
13. Festiwal Biegowy, Piwniczna-Zdrój, 9-11 września 2022
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….………… Data urodzenia (dd-mm-rrrr): ………………..…...………Numer Startowy: ………….
Niżej podpisany oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, że udział w 13. Festiwalu Biegowym (Festiwal) oznacza potencjalne przebywanie
wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się i narażenia na zarażenie, w szczególności wirusami również
tymi wywołującymi choroby – w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z tym biorąc udział w Festiwalu akceptuję
powyższe ryzyko. Dodatkowo oświadczam, że:

1.

Jestem zdolny do udziału w Festiwalu i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w
Festiwalu.

2.

Jestem świadomy, że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu/biegach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

3.

Dodatkowo jestem świadomy, że z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w chwili podpisania oświadczenia do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie przeze mnie niniejszego oświadczenia oznacza, że rozważyłem i oceniłem zakres i
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu/biegach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jestem
świadomy również, że ewentualne decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania przeze mnie biegu podczas Festiwalu są ostateczne
i nieodwołalne.

4.

Zapoznałem się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień „Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego”.

5.
6.

Nie przebywam na kwarantannie lub nie jestem poddany nadzorowi sanitarnemu.

7.

W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów
z oddychaniem.

8.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała i kontroli stanu zdrowia.

9.

Jestem świadomy, że podczas 13. Festiwalu Biegowego mój wizerunek może zostać uwieczniony, w związku z czym wyrażam
zgodę na nieodwołalne, nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów wideo ze swoim
wizerunkiem (wykonanych w trakcie uczestnictwa w 13. Festiwalu Biegowego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiałów Wideo za
pośrednictwem dowolnego medium na czas nieokreślony.

W ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w 13. Festiwalu Biegowym nie miałem/am bezpośredniego kontaktu z:
- osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-COV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID19,
- lub z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu zarażenia ww. wirusem
- lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osoba zakażoną.

Oświadczam, że w przypadku zmiany informacji zawartych w pkt. od 1 do pkt. 7 nie wezmę udziału w 13. Festiwalu Biegowym lub przerwę swój
udział zgodnie z procedurą wskazaną w zasadach postępowania uczestnika związanych ze stanem epidemii – będącej załącznikiem do „Regulaminu
13. Festiwalu Biegowego” lub przedstawię negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego na maksymalnie 48h przed przyjazdem
na Festiwal lub okażę certyfikat potwierdzający bycie w pełni zaszczepionym przeciw COVID-19.
Na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja
Festiwal Biegów (FFB) z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z
Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22-583-11-00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. 2020 poz. 374) zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ochrony życia i zdrowia Uczestników i Organizatorów 12.
Festiwalu Biegowego jak również ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, z uwagi na ogłoszony od 20 marca 2020
r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19.
Odbiorcami danych mogą być: a) pracownicy i współpracownicy FFB; b) pracownicy właściwych służb i inspekcji; c) właściwe organy państwowe.
Mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w 13. Festiwalu Biegowym.
Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów, nie później jednak
niż do momentu wycofania zgody.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Mam: a) prawo dostępu do treści danych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo do ograniczenia przetwarzania
danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji
międzynarodowych.
DOBROWOLNA RUBRYKA: Oświadczam, że jestem w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19:

Data: ………………. września 2022 r.

☐

TAK

☐

NIE

Czytelny podpis (imię i nazwisko): ……………………………..…………………….

