
 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) jest Funda-
cja KUPIEC z siedzibą w miejscowości Paprotnia przy ul. Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, KRS 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod nr. KRS 0000619733, NIP: 6653002444, REGON: 364538720 [dalej: 
„Organizator”] oraz Patron Biegu – Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. 
Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu pod nr. KRS 
0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510 [dalej: „Patron”]. Oświadczam, że zosta-
łem/-am poinformowany/-na o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawę. Podanie danych przez uczestnika 
Biegu jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu i Konkursie.
 Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Patrona dla celów 
związanych z organizacją i realizacją Biegu, w tym zamieszczeniem na stronie internetowej wyników z Biegu, wydaniem nagród przewidzia-
nych w Regulaminie Biegu i wypełnieniem obowiązków podatkowych.

………………………………………………………
(data, miejscowość, czytelny podpis)

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów związa-
nych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, publikacją wyniku Konkursu,  wydaniem Nagrody ufundowanej w Konkursie i wypełnie-
niem obowiązków podatkowych.

…………………………………………………..
(data, miejscowość, czytelny podpis)

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji handlowych drogą pocztową, elektroniczną (m.in. o nowych 
ofertach, ofertach promocyjnych,  produktach, usługach i konkursach) na podane przeze mnie numer telefonu, adres, adres poczty elektro-
nicznej, a także na otrzymywanie drogą  pocztową i elektroniczną informacji handlowych pochodzących od podmiotów zlecających Organi-
zatorowi przekazywanie takich informacji. 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych i dodatkowych podanych 
przeze mnie danych, w celach marketingowych podejmowanych przez Organizatora i/lub Patrona we współpracy z innymi podmiotami, a w 
szczególności takich, jak sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promo-
cjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Organizatora. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania Biegu i Konkursu. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na marketing bezpośredni Organizatora przy użyciu m.in. poczty, poczty elektronicznej, telekomunika-
cyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących m.in. na otrzymywanie informacji handlowych o 
nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania Biegu i Konkursu. 
Zgoda na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych jest niezależna od czasu trwania Biegu i Konkursu.

…………………………………………………………
(data, miejscowość, czytelny podpis)

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biegu i udzielam 
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie Biegu. Oświadczam, że 
nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i akceptuję udział w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub 
życia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Biegu i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.

………………………………………………………….
(data, miejscowość, czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić.

 I BIEG KUPIEC
“ZDROWA RADOŚĆ ŻYCIA”

04.09.2016

Data urodzenia: ..................................................................... 

Miasto i Kraj: .........................................................................

Adres: ....................................................................................

Imię i nazwisko: .................................................................... 

Płeć: .....................................................................................

E-mail: ..................................................................................

KARTA 
STARTOWA

Kategorie dodatkowe:    mieszkaniec Konina  pracownik Kupca


