
PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA ODBIORU NAGRODY 
reprezentowania miasta Katowice w Rhein Energie Köln Marathon 2018 (Maraton w Kolonii)

JA (imię, nazwisko)……………………………………………………………………………………………....................................

urodzona/y (dzień, miesiąc, rok)...............................................................................................................

oświadczam że mieszkam w Katowicach przy ul.…………………………………………………………………..................

e-mail…………………………

telefon…………………………………………………………………………………………………………………

Rekord czasu w maratonie................ lub półmaratonie ….................nazwa,miejscowość, data i  
czas………………………………………………………………...........................................................................................

Rozmiar koszulki ……………………………i spodenek……………………………………………………
W ramach nagrody Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice organizuje i pokrywa koszty podróży w
obie  strony  (Katowice-Kolonia-Katowice),  nocleg  ze  śniadaniem  w  wybranym  przez  Urząd  Miasta
Katowice  hotelu,  udostępnia  pakiet  startowy  oraz  pokrywa  koszt  opłaty  startowej  „Rhein  Energie
Marathon Köln”, który odbędzie się 7 października 2018 roku. 

 Deklaruję  uczestnictwo  w   Rhein  Energie  Köln Marathon  2018  r  i  reprezentowanie  Miasta
Katowice podczas  maratonu w dniu 7  października  2018  w Kolonii  oraz  6  października  2018
podczas spotkania biegaczy z miast partnerskich Kolonii w Historycznym Ratuszu z Burmistrzem
Kolonii. Wyrażam zgodę na wyjazd do Kolonii w terminie od 5 do 8 października 2018 r.

 Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  i  akceptuję   regulamin  konkursu  „Biegam  w  zielonych
Katowicach”.

 Przekazuję  spot  reklamowy do wykorzystania w niekomercyjnych celach reklamowych Miasta
Katowice przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.

 W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  maratonie  „Rhein  Energie  Marathon  Köln”z  powodów
zależnych od Uczestnika zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych
przez Organizatora związanych z transportem oraz rezerwacją noclegów w Kolonii. 

…………………………………………………..
czytelny podpis

W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe 
Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu; w przypadku zwycięzców dodatkowo dane 
korespondencyjne). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że: 

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
www.katowice.eu tel. +48 32 259 39 09
urząd_miasta@katowice.eu

mailto:urz%C4%85d_miasta@katowice.eu
http://www.katowice.eu/


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w 
Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych 
Miasta Katowice określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie 
gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie realizacji zadań 
publicznych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e. RODO) w celu realizacji konkursu.
4. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) będą przekazane hotelowi w Kolonii oraz Urzędowi Miasta 
Kolonia (imię i nazwisko). Każdy uczestnik maratonu ponadto sam wypełni elektroniczny kwestionariusz 
stworzony przez Organizatora Maratonu Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH, który 
zostanie  przesłany w postaci linku przez organizatora konkursu. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a 
następnie wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub 
uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z art. 77.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez 
Panią/Pana swoich danych osobowych Pani/a udział w konkursie nie będzie możliwy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania 
zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany. 
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