
Za cznik nr 1łą
do Regulaminu „VI Wisze ska (za) Dyszkań

27.04.2019 r.

Wisznia Mała, dnia …………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika „VI Wiszeńska (za) Dyszka”

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................
 Imię, nazwisko, nr startowy

 ❒ Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  podanych  w  formularzu 
zgłoszeniowym, przez Administratora danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej z 
siedzibą w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała  zwane dalej OKSIR.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w „VI Wiszeńskiej (za) 
Dyszce”. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zawodach, po ustaniu  
zawodów, w celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  a także prawo do przenoszenia  
danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. w rozumieniu Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), którym jest  
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała.

 ❒Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „VI Wiszeńskiej (za) Dyszki i akceptuję jego treść, 
a podane przeze mnie dane są prawdziwe.

 ❒ Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalenie  i  publikowanie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego 
dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez OKSIR, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że  
moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego 
dziecka,w związku z udziałem w „VI Wieszeńskiej (za) Dyszce”. Oświadczam, że rozpowszechnianie przez 
OKSIR mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i  materiału filmowego może być  
realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

……………………………………….
(własnoręczny podpis Uczestnika)


