OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW

............................................................................................................................. .................................
imię i nazwisko uczestnika zawodów
..............................................................................................................................................................
rok urodzenia uczestnika zawodów
............................................................................................................................. ...................................
miejsce zamieszkania uczestnika zawodów (miejscowość)

Oświadczam, że:
1) mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych III Grand Prix Żoliborza w Pływaniu
organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w dniu 7 marca 2020 r.;
2) jestem zdrowy/zdrowa i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania przez mnie długotrwałego i intensywnego
wysiłku sportowego;
3) startuję w zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko;
4) zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektu, w którym one się odbędą, w pełni akceptuję zapisy
w nich zawarte i zobowiązuję się do ich stosowania;
5) została mi udostępniona klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Żoliborz;
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………..……………………….
data i czytelny podpis

Jestem świadomy, że OSiR Żoliborz będzie przetwarzał wizerunek w postaci nagrań w oparciu o art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizowane w interesie publicznym
lub w ramach władzy publicznej powierzonej OSiR Żoliborz). Zostałem pouczony o prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania mojego wizerunku z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją. Realizując prawo wniesienia sprzeciwu
należy wysłać sprzeciw na adres: e-mail: iod@osir-zoliborz.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora – Ośrod
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa.

……………………………..……………………….
data i czytelny podpis

_____________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących organizacji i przebiegu zawodów sportowych III Grand Prix Żoliborza
w Pływaniu drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:

e-mail:

….....................................................................................*
prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail

……………………………..……………………….
data i czytelny podpis

* pole nieobowiązkowe
_________________________________________________________________________________________________________________
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1,
01-652 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów III Grand Prix Żoliborza w Pływaniu oraz w celu promocji
i upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolne
ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach III Grand Prix Żoliborza w Pływaniu.
RODO - Rozporządzenie 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.

