
załącznik nr 1 do Regulaminu VII Zawodów Pływackich w OSiR Nowa Wieś 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 

IMIĘ i NAZWISKO ZAWODNIKA            …………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ                                          …………………………………………………………………………………………. 

DATA URODZENIA:             …………………………………………………………………………………………..    

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA        …………………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w VII Zawodach Pływackich organizowanych przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi w dniu 23 listopada 2019 roku w kategorii wiekowej                 

i konkurencji: (proszę uzupełnić kategorię wiekową i konkurencję): 

 

1.  ………………………………………………………….. 

2.  ………………………………………………………….. 

W związku i w ramach udziału mojego dziecka w VII Zawodach Pływackich oświadczam, że wyrażam 

zgodę na nieodpłatne korzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Ośrodek Sportu                 

i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko utrwalonego na 

fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych w związku z udziałem mojego 

dziecka w VII Zawodach Pływackich poprzez wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, prasowych, w tym w materiałach przekazywanych za 

pośrednictwem sieci internetowej, folderach, ulotkach reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych 

w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego 

wizerunku w powyższym zakresie. Powyższa zgoda uprawnia Organizatora do przeniesienia na działające na 

ich zlecenie osoby trzecie, określonego w niniejszym Oświadczeniu zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku, w ramach organizacji Zawodów. Oświadczam także, że zgoda wyrażona w niniejszym 

Oświadczeniu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia mogące wyniknąć z tego tytułu wobec Organizatora. 

Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału w VII Zawodach 

Pływackich oraz że moje dziecko startuje w nich dobrowolnie i na moją odpowiedzialność, z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. 

na ryzyku utraty zdrowia lub życia. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu VII Zawodów Pływackich  

w OSiR Nowa Wieś oraz Regulaminu Pływalni Fala i w pełni akceptuję postanowienia w nich zawarte oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka podanych  

w formularzu zgłoszeniowym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi   

w celu uczestnictwa w Zawodach, zgodnie  z Rozporządzeniem  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). 

 

 

 .....√.................................................................................. 
                                                                                                                                       data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  
z siedzibą w Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: 
"Administrator"). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się bezpośrednio 
za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i f  RODO : 
a) w celu uczestnictwa w zawodach w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego 

w sprawach z tym związanych, 
b) w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych  

i promocyjnych, prasowych. 
4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane: 

a)  dostawcom usług w zakresie organizacji zawodów na podstawie zawartych umów, 

b)  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, a po tym czasie 
mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt. Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do 
realizacji celu  wskazanego w pkt.3 b lub do momentu wycofania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - na 
warunkach określonych w przepisach RODO.  

7. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia 
udział osoby małoletniej w zawodach. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania w celach 
wykorzystania wizerunku dziecka w celu i zakresie wskazanym  
w pkt.3 b. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em sie z treścią powyższej informacji. 
 
 
 
 

  .....√.................................................................................. 
                                                                                                                                       data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 


