
Karta zgłoszeniowa osoby niepełnoletniej 

Imię  ……………………………………………………………………………………… 

Nazwisko  ………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………

Płeć;                              Kobieta/Mężczyzna

Miejscowość  ………………………………………………………………………….

Ulica/nr domu  ……………………………………………………………………….

Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………..

Email  ……………………………………………………………………………………..

Załącznik do regulaminu nr.1

Klauzula informacyjna i zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej, sportowej i zajęć sportowych organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” 
dla osoby pełnoletniej.
W związku z organizacją Imprezy pt. ”Puchar Magurki w biegach górskich” w dniach 18.09.2021 informujemy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i podanych w deklaracji uczestnictwa - gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym lub  
w wersji tradycyjnej jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować  się z Administratorem  
pisząc na adres: hala@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 334883003. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail iod@gosir.wilkowice.pl.

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy ”Puchar Magurki w biegach górskich”  oraz do podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych związanych z  
Imprezą.

• Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność klubowa,  
dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

• W trakcie realizacji i trwania Imprezy organizator może wykonywać czynności utrwalania obrazu i dźwięku w postaci zdjęć i filmów w celu udokumentowania przebiegu imprezy, do celów archiwalnych,  
promocyjnych, rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania  
zawodów sportowych, media relacjonujące zawody sportowe, media społecznościowe, oraz witryna internetowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

• Dane te w postaci Państwa wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej http://gosir.wilkowice.pl/  oraz w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom  
wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub w oparciu o umowę powierzenia.

• Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie związki sportowe czy podmioty  
organizujące lub współorganizujące zawody sportowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne bezterminowo, do czasu odwołania zgody, w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną usunięte niezwłocznie po 
zakończeniu zawodów z wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody), w przypadku możliwości wystąpienia z  
ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana lub administratora). 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

• Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja uczestnictwa w Imprezie Integracyjnej będą niemożliwe. W  przypadku braku zgody skutkować to 

będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie lub zajęciach sportowych.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do promowania i reklamowania zawodów sportowych oraz swojej własnej działalności związanej  
z uprawianiem sportu i krzewieniem kultury fizycznej. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach sportowych.

 data i czytelny podpis rodziców lub
opiekunów prawnych

mailto:iod@gosir.wilkowice.pl

