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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
5. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN
DANE OSOBOWE
IMIĘ
NAZWISKO
d

DATA URODZENIA

d

-

m

m

-

r

r

r

r

ADRES ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY......................................................... MIEJSCOWOŚĆ............................................................
ULICA.......................................................................... NR DOMU....................................................................
NR TELEFONU..................................................................................................................................................
ROZMIAR KOSZULKI:

□S

□M

□L

□ XL

□ XXL

DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ W DYSCYPLINIE: (maksymalnie jedna dyscyplina)
LEKKOATLETYKA

POZOSTAŁE DYSCYPLINY

qq PCHNIĘCIE KULĄ (mężczyźni)

qq TENIS STOŁOWY

qq RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ (kobiety)

qq SZACHY

qq BIEG NA 60 METRÓW

qq PŁYWANIE - STYL DOWOLNY 25 METRÓW

qq SKOK W DAL

qq NORDIC WALKING

qq BIEG NA 400 METRÓW
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w 5. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej
Seniorów – YOU WIN i startuję na własną odpowiedzialność.

DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA OLIMPIADY

www.fundacjapgeenergiaciepla.pl

Klauzula informacyjna / zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Administratorem Państwa danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnictwa w 5. Ogónopolskiej
Olimpiadzie Sportowej Seniorów – YOU WIN jest Fundacja PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku
przy ulicy Podmiejskiej 43, NIP: 642-28-48-773.
Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dotyczącej udziału w Olimpiadzie organizowanej
przez Fundację PGE Energia Ciepła.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych, Art. 9, art. 6 pkt 1b
Odbiorcą danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – jest firma ubezpieczeniowa.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności informacyjnych
związanych z realizacją i zakończeniem 5. Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów – YOU WIN
(ogłoszenie wyników czy fotorelacja z imprezy).
Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają państwo, że przetwarzanie państwa
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi państwu
udział w Olimpiadzie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb
niezbędnych do realizacji 5. Ogólnopolskiej Olipmiady Sportowej Seniorów – YOU WIN.

PODPIS

□ Wyrażam

□ nie wyrażam

zgody na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku __________________________________________
(imię i nazwisko)

w postaci fotografii i nagrań video zarejestrowanych podczas 5. Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej
Seniorów – YOU WIN organizowanej przez Fundację PGE Energia Ciepła. Jednocześnie przyjmuje
do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie do celu informacji o działaniach
instytucji i fotorelacji z organizowanej Olimpiady poprzez publikację na stronie internetowej
www.fundacjapgeenergiaciepla.pl, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook,
w mediach i prasie.
Podstawa prawna: Art. 81 Ochrona Wizerunku – Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pkokrewnych.
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA OLIMPIADY

