
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/01/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku z dnia 23.01.2019r.  

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku. 

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji ZAWODÓW  

W POKONYWANIU WODNEGO TORU PRZESZKÓD NA CZAS PŁYWALNIA  

W KOMPLEKSIE SPORTOWYM „SÓJKA” W PRUDNIKU PIĄTEK, 01.02.2019r.   

3. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia, 

rozliczenia oraz zamknięcia dokumentacji zawodów. 
4. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz,  

że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego   

na wstępie. 
6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Twojej zgody, jednak 

jeśli ich nie podasz udział Twój bądź Twojego dziecka w zawodach nie będzie możliwy. 

Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i rekreacji w Prudniku jako administratora 

danych poniżej wskazanych danych osobowych: 

1. imienia, nazwiska i wieku zawodnika, imienia  

i nazwiska opiekuna prawnego, numeru telefonu 

kontaktowego zawodnika – w celu prawidłowej 

organizacji zawodów  

 

TAK / NIE * 

2. wizerunku zawodnika i opiekuna prawnego – w 

celu dokumentacji zawodów Niniejsza zgoda 

obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie 

i wykorzystanie zdjęć oraz video z nagranym 

dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania, a także obróbkę, powielanie i 

rozpowszechnianie za pośrednictwem skrzynki e-

mail, portali społecznościowych i stron 

internetowych. 

 

 

 

TAK / NIE * 

 

* właściwe zaznaczyć 

Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Administrator poinformował mnie również, że utrwalanie wizerunku mojego i dziecka, będącego częścią ogólnego obrazu z 

zawodów nie wymaga uzyskania mojej zgody. 

 

...…………………………………………………………. 

Podpis uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika 


