Załącznik nr 1
Warszawa, dnia ………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika ORLEN Warsaw Marathon
…………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i nr startowy Uczestnika

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym ORLEN Warsaw Marathon przez Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 dla celów organizacji i
przeprowadzenia ORLEN Warsaw Marathon.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w ramach udziału w
ORLEN Warsaw Marathon, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail lub
numer telefonu komórkowego informacji handlowych, dotyczących produktów i usług
oferowanych przez PKN ORLEN S.A. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PKN ORLEN S.A. telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Maratonu i akceptuję jego treść, a
podane przeze mnie dane są prawdziwe. Zgodnie z Regulaminem, Administratorem
Danych Osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09411 Płock, ul. Chemików 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w ORLEN
Warsaw Marathon. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały
szczegółowo przedstawione w rozdziale XII Regulaminu.

………………………………….
(własnoręczny podpis Uczestnika)

Załącznik nr 2
Warszawa, dnia ………………….
Zgoda na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika ORLEN Warsaw Marathon
przez osobę trzecią

Wyrażam zgodę na odebranie pakietu startowego przez:
Imię i nazwisko: ................................................................
Adres: ...............................................................................
Numer i seria dokumentu tożsamości: ................................... (do wglądu podczas odbierania
pakietu startowego)
Telefon kontaktowy: .........................................................
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko: ................................................................
Data urodzenia: ...................................
Telefon kontaktowy: .........................................................
Bieg:
❒ Maraton
❒ Bieg na 10 km

Niniejszym upoważniam ww. osobę do odbioru w moim imieniu pakietu startowego
ORLEN Warsaw Marathon.
Oświadczam, że poinformowałam/em w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 jako Administratora Danych
Osobowych, osobę upoważnioną do odbioru w moim imieniu pakietu startowego ORLEN
Warsaw Marathon o zasadach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z
Załącznikiem nr 2a.
...........................................................................................
data i własnoręczny czytelny podpis Uczestnika

Załącznik nr 2a
1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej:
„PKN ORLEN S.A.”) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00
00, (22) 778 00 00.

2.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący
adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można
skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt
1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) odbioru pakietu startowego w imieniu Uczestnika ORLEN Warsaw Marathon, który
wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną,
b) dochodzenia i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.

Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych
jest:
a) wykonanie i zawarcie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w celu podjęcia
niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której stroną jest Uczestnik ORLEN
Warsaw Marathon,
b) prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)
- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

5.

Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje ADO to: imię, nazwisko, nr i seria
dokumentu tożsamości, adres, numer telefonu.

6.

Przetwarzane przez PKN ORLEN S.A Pani/Pana dane osobowe pochodzą od
Uczestnika ORLEN Warsaw Marathon, który upoważnił Panią/Pana do odbioru
pakietu startowego dla Uczestnika ORLEN Warsaw Marathon.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy z
Uczestnikiem ORLEN Warsaw Marathon.

8.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z
nim współpracującym w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji
ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych, podmiotom z zakresu
doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi rachunkowoksięgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym się doradztwem podatkowym,
podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji.

9.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy oraz po
zakończeniu Umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej
Umowy.

10. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
- do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od PKN
ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN
S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN RLEN S.A. zrobi to,
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie
umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Załącznik nr 3
Warszawa, dnia ………………….

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w ORLEN Warsaw Marathon

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
na udział w Biegu na 10 km
odbywającego się podczas ORLEN Warsaw Marathon w dniu 14.04.2019 r. w Warszawie.
Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za start mojego dziecka/podopiecznego, w w/w
biegu.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………...
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………..

❒ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka, którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) podanych w formularzu
zgłoszeniowym przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09411, ul. Chemików 7 dla celów organizacji i przeprowadzenia ORLEN Warsaw
Marathon.
❒ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w ramach
udziału w ORLEN Warsaw Marathon, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biegu.
❒ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail lub
numer telefonu komórkowego informacji handlowych, dotyczących produktów i usług

oferowanych przez PKN ORLEN S.A. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PKN ORLEN S.A. telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Maratonu i w imieniu swoim oraz
dziecka, którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) akceptuję jego treść, a podane
przeze mnie dane są prawdziwe. Zgodnie z Regulaminem Administratorem Danych
Osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock,
ul. Chemików 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w ORLEN Warsaw
Marathon. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały szczegółowo
przedstawione w rozdziale XII Regulaminu.

……………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

