
OŚWIADCZAM, ŻE: 

- zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność, 

- wyrażam zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być 

wykorzystane nieodpłatanie przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679  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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*/osoby pozostającej 
pod opieką prawną/kuratelą* takich jak : nr telefonu, e-mail, klub,  nr pesel,  oświadczenie o niepełnosprawności przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Raciborzu w celu dokonania zgłoszenia udziału w zawodach sportowych oraz pokwitowania odbioru nagród. 

        Racibórz, dnia  ………………………………………. 
                                                                                                       …………………………………….…………………………………………………………….. 
                                                                                                       (czytelny podpis zawodnika/opiekuna prawnego:  imię i nazwisko)  

*niepotrzebne skreślić  

KLAUZULA INFORMACYJNA  
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 47-400 Racibórz. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, klub, pesel, 
oświadczenie o niepełnosprawności, 
 
iodo@osirraciborz.pl 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: j/w 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

1)art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
994 ze zm.) w zw. z Uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 
2013 r. 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu.  
Alternatywnie zawarcie i wykonanie umowy. Mogą także wystąpić przypadki, w których 
będzie Pan/i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych                                 
w określonym celu. 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są i nie będą: 
1)przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem upoważnionych do uzyskania informacji 
na podstawie przepisów prawa; 
2)nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa . Po tym okresie 
dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że musi być to technicznie 
możliwe i dotyczy tylko tych danych które są przetwarzane na podstawie umowy lub na 
podstawie zgody, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz 
adres korespondencyjny : Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz,  
6.  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane: nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 
 
 
 

 
Racibórz, dn. …………………………..                      Czytelny podpis: 
……………………………………………………. 
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Racibórz, dn. …………………………..                      Czytelny podpis: 
……………………………………………………. 

 


