
Oświadczenie Uczestnika zawodów sprawnościowych pt. „Gigantyczne Tory”  
podczas „Festiwalu Miasta – Złota Rybka 2018”  

w dniu 9 września 2018 r. 
 

Dane Uczestnika:  

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................  

Data urodzenia: ..............................................  Telefon kontaktowy:  ...................................................................  

Oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na udział w/w zawodach sprawnościowych oraz nie mam przeciwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa, 

 zapoznałam/łem się z regulaminem zawodów, 

 biorę pełną odpowiedzialność za swoją osobę, podczas udziału w zawodach. Organizatorzy nie 
ponoszą konsekwencji materialnych i finansowych (odszkodowanie) w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnych wynikłych w związku z moją osobą podczas Zawodów, 

 wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na utrwalenie mojego wizerunku na potrzeby sporządzenia 
dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej z zawodów. 

 
........ ...... ...... ...... ..... ...... ........ ...... ...... .... 

(data i podpis uczestnika) 

 
 
Zgodnie z  art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą 
przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, 

2) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl , 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach uczestnictwa, klasyfikacji w zawodach sportowych na 
gigantycznych torach oraz  komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, 

4) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-
marketingowych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności 
poprzez zamieszczanie w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, 
Współorganizatorów i Partnerów zawodów, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych 
lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie oraz w publikacjach Organizatora, Współorganizatorów i 
Partnerów zawodów, 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała 
niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, 

7) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym 
podmiotom w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom zawodów. Mogą być też udostępniane w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach 
osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w 
innym kontekście nie jest dozwolone, 

8) Dane nie będą transferowane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, nie będą również 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

9) Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizacji zawodów, a po ich zakończeniu przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

 
........ ...... ...... ...... ..... ...... ........ ...... ...... .... 

(data i podpis uczestnika) 

 
* niepotrzebne skreślić 


