OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA I EDYCJI ROBINSONADY – 2020 r.
Ja niżej podpisana/-ny _________________________________________________________________________, urodzona/-ny w dniu
________________________, w związku z uczestnictwem w I edycji Robinsonady, wskazuję, co poniżej:
1. zapoznała/-em się z udostępnionymi przez Organizatora Regulaminem oraz Polityką Prywatności;
2. w związku z udziałem w Robinsonadzie akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
3. jestem świadoma/-my, iż moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która uściśla w szczególności
zakres pkt. 5 poniżej;
4. oświadczam, iż:
a. jestem osobą pełnoletnią, tj. w dniu startu Robinsonady – 20 sierpnia 2020 r. mam ukończony 18. rok życia;
b. biorę udział w Robinsonadzie wyłącznie na własne odpowiedzialność, ryzyko, rachunek i koszt;
c. jestem świadoma/-my, iż uczestnictwo w Robinsonadzie wymagało ode mnie wcześniejszego fizycznego
przygotowania oraz nie posiadam przeciwskazań zdrowotnych do udziału tego typu przedsięwzięciu;
d. zobowiązuję się do przestrzegania zasad startu oraz poruszania się po trasie Robinsonady zgodnie z zapisami
Regulaminu (w szczególności w zakresie wskazanym w pkt. 6e, 15, 18 Regulaminu);
e. ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki i szkody (osobiste, rzeczowe i majątkowe) wyrządzone mi i osobom
trzecim przez mnie w związku ze udziałem w Robinsonadzie – tj. wyrządzone moimi decyzjami i moim zachowaniem
(zarówno działaniem, jak i zaniechaniem) niezależnie od rodzaju i stopnia zawinienia (w szczególności w zakresie
wskazanym w pkt. 8h oraz 18j Regulaminu); w tym zakresie Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za skutki mojego zachowania (w szczególności w zakresie wskazanym w pkt. 18i, 18j, 19e, 19f, 20d, 22, 25d, 25e oraz
25f Regulaminu);
f. zapewniam sobie we własnym zakresie, na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz koszt wszelkie zaplecze niezbędne
do ukończenia trasy w wyznaczonym limicie czasu;
g. zobowiązuję się do używania i zwrotu Organizatorowi trackera zgodnie z Regulaminem (w szczególności w zakresie
wskazanym w pkt. 17, 19h, 25c ii oraz 25d Regulaminu);
h. jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
i. wszystkie wskazane w niniejszym dokumencie oświadczenia są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym;
5. w zakresie przetwarzania moich danych osobowych:
a.  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych (imiona, nazwiska, wiek / rok
urodzenia, płeć, miejscowość, kraj pochodzenia oraz numer startowy) na liście uczestników opublikowanej na stronie
internetowej www.robinsonada.com.pl ;
b.  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych osobowych (imiona, nazwiska oraz numer
startowy) na stronie internetowej www.robinsonada.com.pl celem śledzenia Uczestników;
c.  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych (imiona, nazwiska, wiek / rok
urodzenia, płeć, miejscowość, kraj pochodzenia, czas netto, osiągnięta pozycja w danej kategorii oraz numer startowy)
na liście z wynikami opublikowanej na stronie internetowej www.robinsonada.com.pl ;
d.  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (imiona; nazwiska; data
urodzenia; wiek / kategoria wiekowa; płeć; miejsce zamieszkania; adres korespondencyjny; kraj pochodzenia; adres
e-mail; numer telefonu komórkowego; dane kontaktowe do wskazanych osób trzecich w nagłych wypadkach;
udostępnione zdjęcie; wizerunek; orientacyjna lokalizacja ograniczona do miejscowości; adres IP urządzenia, z którego
wypełniłam/-łem formularz zgłoszeniowy, formularz kontaktowy lub wysłałam/-łem e-maila do Administratora;
informacje o używanym przeze mnie systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej; źródło, z którego nastąpiło
przekierowanie do strony internetowej Administratora; czas spędzony na stronie internetowej Administratora;
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami; kliknięcia w poszczególne linki (hiperłącza); ewentualne
zainteresowania określone na podstawie aktywności w Internecie; numer startowy; uzyskany przez wynik / czas
na Robinsonadzie; numer rachunku bankowego; wszelkie inne dane osobowe przekazane Administratorowi;
e.  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w punkcie 5d
powyżej dla celów marketingowych;
f. jestem świadoma/-my, iż wszystkie powyżej wskazane moje dane osobowe, oprócz wskazanych powyżej celów,
są przetwarzane przez Administratora również w poniższych celach:
i. umożliwienie i zapewnienie uczestnictwa w Robinsonadzie oraz świadczenia w związku z tym usług,
w szczególności: organizacja Robinsonady, publikacja Danych Osobowych Uczestnika na listach startowych
oraz na listach z wynikami, śledzenie Uczestników, wyłonienie zwycięzców lub / i osób wyróżnionych,
przekazanie i odbiór nagród, przesłanie tych wyników drogą telefoniczną lub / i e-mailową, obsługa systemu
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g.

h.

płatności, przekazywanie informacji organizacyjnych o Robinsonadzie oraz o imprezach towarzyszących,
administracja zgłoszeń oraz kontakt, obsługa komentarzy i opinii o Robinsonadzie, a także realizacja drogą
elektroniczną usług związanych z Robinsonadą oraz realizacja innych usług (art. 6 ust. 1a i b RODO);
ii. obsługa korespondencji, w szczególności w postaci formularza zgłoszeniowego, formularza kontaktowego
oraz korespondencji e-mail na adres e-mail Administratora: biuro@robinsonada.com.pl, kontakt
z Administratorem w sprawach związanych z Robinsonadą (art. 6 ust. 1f RODO);
iii. marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w szczególności Robinsonady,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także dla celów marketingowych pod postacią celów
analitycznych podmiotów trzecich - w tym celu Administrator przetwarza w szczególności Dane Osobowe
Uczestnika wskazane w formularzu zgłoszeniowym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz plików
„cookies”, local storage i innych plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową w celu
przechowywania informacji służących do identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych
w Internecie (art. 6 ust. 1a i f RODO);
iv. cele archiwalne / dowodowe w ramach prawnej potrzeby wykazywania faktów (art. 6 ust. 1c RODO);
v. wystawienie faktury lub rachunku, spełnienie obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1c
RODO);
vi. cele dowodowe, analizy, statystyczne i optymalizacyjne związane z uczestnictwem w Robinsonadzie
(art. 6 ust. 1f RODO);
vii. rozpatrywanie skarg, wniosków, odpowiedzi na zapytania, reklamacji, ochrona przed roszczeniami
oraz dochodzenie roszczeń, windykacja, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
(art. 6 ust. 1f RODO).
zostałam/-em poinformowana/-ny o przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem powyżej wskazanych
moich danych osobowych, tj. o prawie:
i. dostępu do moich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
ii. żądania sprostowania moich danych osobowych;
iii. żądania usunięcia wszystkich lub niektórych moich danych osobowych;
iv. żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
v. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
vi. przenoszenia moich danych osobowych;
vii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
viii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
zostałam/-em poinformowana/-ny przez Administratora, iż celem nawiązania kontaktu z nim w jakiejkolwiek sprawie
związanej z przetwarzaniem przez niego moich danych osobowych udostępnia on do kontaktu adres e-mail:
biuro@robinsonada.com.pl ,

Na potrzeby niniejszego dokumentu:
 Administrator to Patrycja Figat, Radosław Bielecki spółka jawna z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Toruńskiej 53b/23
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerami KRS: 0000828321, NIP: 8883144344, REGON: 38551666200000;
 RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/E (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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