
OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że podporządkuję się wszystkim poleceniom Organizatora i Służb 
Porządkowych oraz postanowieniom regulaminu imprezy masowej pt. „Majówka z BMW” 
odbywającej się w dniu 04.05.2019r. 
Równocześnie świadomy(a) jestem ponoszonego ryzyka w trakcie brania udziału w 
konkurencjach sprawnościowych i wyścigach. 
W sytuacji spowodowania wypadku nie będę wnosił(a) roszczeń w stosunku do 
Organizatora, a wszystkie szkody wynikłe z mojej winy ureguluję osobiście. 
 
Nr rejestracyjny pojazdu …………........................................ 
 
Imię i Nazwisko ……………....................................................  
 
Tel. ……………………………………………………………………………….. 
 
Podpis uczestnika  ............................................................. 

Regulamin Imprezy znajduje się: - w broszurze informacyjnej, - w biurze Organizatora - na tablicy ogłoszeń - 
stronie internetowej Organizatora 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BMW M POWER 

CLUB Toruń 
 
DANE OSOBOWE: 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników  w rozumieniu Rozporządzenia 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 – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego 
o ochronie danych osobowych jest BMW M Power Club Toruń z siedzibą 87-100 Toruń ul. ul. Hebanowa 11 

2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe oraz 
wizerunek Uczestników biorących udział w Imprezie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Zawodów, w tym 
prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz 
dokonania niezbędnych obowiązków podatkowych. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika wraz z zajętym przez 
niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony 
do udziału w Zawodach.  

4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach.  W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, 
Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Imprezie.  

5. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi 
jednak udział w zawodach. 

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Po zakończeniu 
imprezy dane uczestników w raz z drukiem oświadczenia poddane zostaną zniszczeniu na trwale  

7. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
      

 ……………………………………………………….. 
          Data i podpis uczestnika 
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