
Sulimy, 19.06.2022 r. 

……………………………………………… 
Imi  i nazwisko  
 
……………………………………................ 
Adres 
 
……………………………………................ 
Tel. kontaktowy 

 
 
 

wiadczenie o zapoznaniu si  z regulaminem 
wiadczam, i  zapozna em/am si  i przyjmuj  wszystkie warunki regulaminu imprezy niemasowej III Towarzyskich 

Zawodów Je dzieckich w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy Gi ycko 19 czerwca 2022 r.  
 

wiadczenie  w sprawie danych osobowych 
Wyra am zgod  na przetwarzanie przekazanych na potrzeby uczestnictwa w zawodach moich danych osobowych przez 
Administratora Danych Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty skiej 54, Wilkasy, 
11-500 Gi ycko. Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu do tre ci swych 
danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i 
Rekreacji w Wilkasach poprzez publikacj  wizerunku na stronie internetowej Administratora, w mediach spo eczno ciowych 
gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy, a tak e bezp atne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z wydarzenia.  
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L119/38 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej PL) informujemy, e: 

1) Administratorem danych osobowych Pa stwa oraz dziecka jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. 
Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko. Z administratorem mo na skontaktowa  si  drog  elektroniczn  na adres e-mail: 
dyrektorgokir@ugg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Wilkasy, ul. Olszty ska 54 
3) Zbierane dane osobowe s  przetwarzane zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U z 2016 roku, poz. 922 z pó n. zm.) w celu realizacji zada  okre lonych przepisami statutu GOKiR Wilkasy. 
4) Dane osobowe b  przechowywane przez okres 5 lat. 
5) Przys uguje Pani/Panu prawo dost pu do tre ci danych oraz ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzani,  

a tak e prawo sprzeciwu, za dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie  prawo cofni cia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz du Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

6) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
7) Dane osobowe b  przetwarzane wy cznie przez okres i w zakresie niezb dnym do realizacji celu przetwarzania. 

 
wiadczam, e przed podpisaniem zapozna am/em si  z klauzul  informacyjn  znajduj  si  powy ej. 

 
                                                                                                                                                      

……………………………………………………                          
                                                                                     (Czytelny podpis) 

 
 


