
 

Karta uczestnika zawodów sportowych 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwisko i imię  
 

Adres 
 

Wiek  
 

Numer telefonu 
 

 
Ja niżej podpisany/a będąc uczestnikiem zawodów sportowych ……………………………………………………………………………………… 

w dniu/dniach……………………………………………………… roku organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we 

Włoszczowie. Jednocześnie oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zawodach, że 

startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  

W związku z uczestnictwem w zawodach oświadczam również, że: 

 znany jest mi program zawodów, miejsce i czas rozpoczęcia oraz przewidywany czas zakończenia, 

 znany jest mi regulamin zawodów i obiektów, na których one się odbywają i w pełni akceptuję zapisy tych 

regulaminów 

 posiadam wiedzę o tym, że w ramach zawodów Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie nie zapewnia 

dodatkowego ubezpieczenia NNW, 

 

 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z uczestnictwem w zawodach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w niniejszym oświadczeniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

we Włoszczowie, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. (Prosimy o zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną na odwrocie). 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas zawodów zorganizowanych przez Ośrodek Sportu 

i Rekreacji we Włoszczowie w dniu …………………………………………. roku w celu jego umieszczenia i publikowania: 

na stronach internetowych OSiR, w lokalnej prasie. Wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjnych i w ramach 

działań promocyjnych ośrodka. 

Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów filmowych z moim 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do momentu odwołania zgody. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału audio/video, tylko w sytuacjach 

wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we 

Włoszczowie. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznałem/am 

się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

……………………………………………………………………. 
       (czytelny podpis uczestnika zawodów) 

……………………………………………………………………. 
       (czytelny podpis uczestnika zawodów) 

……………………………………………………………………. 
       (czytelny podpis uczestnika zawodów) 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie 

 

 lekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia 

zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji 

imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, zgodnie z art.    ust.   i ust.   

Rozporządzenia Parlamentu  uropejskiego i Rady (  )     /    z dnia    kwietnia      r. w sprawie ochrony osób 

 zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy   /  /W  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji we 

Włoszczowie informuje, że: 

1. Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, z siedzibą we Włoszczowie, 

ul. Wiśniowa   ,   -    Włoszczowa, reprezentowany przez Dyrektora Andrzeja Kiedrzynka, adres email: info@osir-

wloszczowa.pl 

2. Administrator wyznaczył  nspektora Ochrony Danych a kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@generocom.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a. wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie i innych prawnych obowiązków, 

w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekracji we Włoszczowie ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ( podstawa 

prawna: art.   ust.   lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym 

z naszymi partnerami i sponsorami, marke ng bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona 

i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp. itd.) 

w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a. przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie i innych prawnych 

obowiązków, w tym umownych i/lub  

b. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c. przez czas, w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie może ponieść konsekwencje prawne 

nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte 

umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym 

umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym 

podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań 

statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych. 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

e. prawo przenoszenia danych; 

f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  rzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa 

przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiazani do ich podania 

w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa 

w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.  


