
Oświadczenia dotyczące uczestnictwa w 

XVII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza Maślińskiego, 1.05.2022

Zapoznałem się z Regulaminem XVII Włościańskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza 
Maślińskiego  organizowanych  przez Stowarzyszenie Sportowe „Pegaz” i  Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w 
Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, w terminie 1.05.2022 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.                        

………………………………………………………………………………………………..

                        data, czytelny podpis 

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 RODO informujemy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6

ust.  1  lit.  a)  RODO  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie   przez  Stowarzyszenie

Sportowe  „Pegaz”  i  Ośrodek  Kultury  Fizycznej  i  Rekreacji  w  Śmiglu,  ul.  Kościuszki  20,  64-030  Śmigiel mojego

wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas  XVII Włościańskich  Zawodów w Powożeniu

Zaprzęgami  Memoriał  Ireneusza  Maślińskiego,  1.05.2022.  Niniejsza  zgoda:  nie  jest  ograniczona  czasowo  ani

terytorialnie;  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  za  pośrednictwem dowolnego  medium;  dotyczy  umieszczenia

wizerunku:

 na stronach www OKFIR Śmigiel: h ps://okfir.pl, h ps://aktywny.smigiel.pl 
 na profilu internetowym FB OKFIR Śmigiel 
 we wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych przez Administratora, oraz podmioty współpracujące,
 w  nagraniach  filmowych,  oraz  zdjęciach  Administratora,  oraz  podmiotów  współpracujących  z

Administratorem

Wizerunek  będzie  wykorzystywany  i  rozpowszechniany  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych  -  promocja
aktywnego stylu życia przez Stowarzyszenie Sportowe „PEGAZ” i Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul.
Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, oraz podmioty współpracujące z OKFIR Śmigiel.

Wizerunek,  o  którym  mowa  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego  przetwarzania  obrazu,

kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu  końcowego,  lecz  nie  w  formach  obraźliwych  lub

ogólnie  uznanych  za  nieetyczne.  Zrzekam  się  niniejszym  wszelkich  roszczeń,  w  tym  również  o  wynagrodzenie

(istniejących               i przyszłych) względem Stowarzyszenia Sportowego „PEGAZ” i Ośrodka Kultury Fizycznej i

Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby wskazane

w oświadczeniu.

……………………..………………………………………………………………….. 

data, czytelny podpis 



Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu dotycząca przetwarzania danych osobowych

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 (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej
zwane RODO) informujemy:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest  Ośrodek  Kultury  Fizycznej  i  Rekreacji  w Śmiglu z  siedzibą w
Śmiglu przy ulicy T. Kościuszki 20. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. T. Kościuszki
20, 64-030 Śmigiel,  tel. +48 517-784-967, e-mail:  administracja@okfir.pl
2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez e-mail administracja@okfir.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu uczestnictwa w imprezie sportowej XVII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał
Ireneusza  Maślińskiego,  1.05.2022  –na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  b)  RODO  – zawarcie  i  realizacja  umowy
(akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach
b) w związku z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) promocji działalności OKFIR Śmigiel na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
e) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
f) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami
prawa; podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w celu
jej prawidłowej realizacji. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w celu uczestnictwa w imprezie sportowej będą przechowywane do czasu zakończenia
obsługi tej imprezy, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana
zgody dane będą przechowywane do czasu ustania celu lub wycofania zgody.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  przysługuje  Pani/Panu  prawo: dostępu  do  swoich  danych  oraz
otrzymania ich kopii;  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  ograniczenia przetwarzania  danych
osobowych;  usunięcia  danych  osobowych;  przenoszenia  danych;  cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7. Informacja o wymogu podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 a) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do
zawarcia  umowy.  Jeżeli  nie  poda  Pani/Pan  wymaganych  danych  osobowych  to  zawarcie  umowy nie  będzie
możliwe.
b) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym,
umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości
realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu



Przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


