
ZG OSZENIE UDZIA U W XVII OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH 
MAZUR W P YWANIU D UGODYSTANSOWYM  

– PUCHAR POLSKI MASTERS 
WILKASY 25 LIPCA 2021 

NAZWISKO: 
 
 

IMI : 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 
 
 

: M 

K 
ADRES ZAMIESZKANIA: 
 
 

UGO  BIEGÓW*: 
– dystans 200 m 
– dystans 500 m 

– dystans 1.500 m 
– dystans 2.950 m 

wiadczam, e dobrowolnie uczestnicz  w XVII Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Mazur w P ywaniu D ugodystansowym w Wilkasach, 
zobowi zuj  si  do przestrzegania regulaminu Mistrzostw i 
podporz dkowania si  poleceniom Komisji S dziowskiej bez wszelkich 
roszcze  prawnych, nie b  te  wnosi adnych pretensji do 
organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Wyra am 
zgod  na wykorzystanie mojego wizerunku i danych osobowych na 
potrzeby organizatora.                                                                                              
                                                 ................................................................ 
                                                                                               (data i podpis) 
 

NR STARTOWY: 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 
Zgoda wymagana jest do wzi cia udzia u w XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Mazur w P ywaniu 

ugodystansowym, Puchar Polski Masters – Wilkasy 2021 zwany dalej Zawodami, którego 
organizatorem jest Gmina Gi ycko oraz Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 
Wyra am zgod  na przetwarzanie przez Gmin  Gi ycko oraz Gminny O rodek Kultury i Rekreacji  
w Wilkasach danych osobowych, w tym mojego wizerunku dla potrzeb niezb dnych do realizacji celów 
zgodnych z regulaminem Zawodów. 
Wyra am zgod  na to, aby moje dane osobowe zosta y opublikowane na stronach internetowych: Gminy 
Gi ycko, Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji oraz Sport Timming (elektroniczny pomiar czasu), 
portalach spo eczno ciowych: www.facebook.com/gizycko.gmina/, www.facebook.com/gokirwilkasy/,  
www.facebook.com/Park-Wodny-Wilkasy-181290678641362/, wykorzystane w materia ach promocyjnych  
i publikacjach prasowych oraz publikacjach Gminy Gi ycko, Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji  
w Wilkasach oraz Parku Wodnego Wilkasy. 
 
 
 
 
....................................................                                                                   ..................................................... 
                   Data                                                                                       Czytelny podpis uczestnika 
 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 
 
Wyra am zgod  na nieodp atne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku 
przez Gmin  Gi ycko, Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Park Wodny Wilkasy do celów 
promocyjnych zgodnie z art. 81, ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U z 2017 r., poz. 880, z pó niejszymi zmianami).  
Wyra enie zgody jest jednoznaczne z tym, e fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Zawodów s  
przechowywane  w archiwum Gminy Gi ycko, Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Parku 
Wodnego Wilkasy i mog  zosta  umieszczone na stronie internetowej Gminy Gi ycko, Gminnego O rodka 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach i portalach spo eczno ciowych: www.facebook.com/gizycko.gmina/,  
www.facebook.com/gokirwilkasy/, www.facebook.com/Park-Wodny-Wilkasy-181290678641362/ oraz 
wykorzystane w materia ach promocyjnych, publikacjach prasowych i w mediach: radio lokalne oraz 
telewizja regionalna TVP 3 Olsztyn. 
 
 
.................................................                                                                       ............................................... 
            Data                                                                                                      Czytelny podpis uczestnika 
 
 

ZGODA NA FORM  KOMUNIKACJI DROG  ELEKTRONICZN , 
TELEFONICZN , POCZTY TRADYCYJNEJ 

 
Wyra am zgod  na wysy anie informacji dotycz cych organizacji Zawodów przez  Gmin  Gi ycko, Gminny 

rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach drog  elektroniczn , telefoniczn  lub poprzez SMS zgodnie  
z ustaw  z dnia 18.07.2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  (Dz. U. 2017, poz. 1219 z pó n. zm.). 
 
 
 
....................................................                                                    .................................................... 
                       Data                                                                                 Czytelny podpis uczestnika 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z ar. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 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 (ogólne rozporz dzenie  
o ochronie danych – dalej w tre ci RODO) informujemy, e: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych s  Gmina Gi ycko, Gminny O rodek Kultury i Rekreacji 
w Wilkasach. 
2. Zosta a wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 
dyrektorgokir@ ugg.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  do realizacji celów zgodnych z regulaminem Zawodów – na 
podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, b  przetwarzane w trakcie 
realizacji dzia  zwi zanych z organizacj  Zawodów. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak e odmowa podania danych mo e skutkowa  odmow  
udzia u w zawodach. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b  wy cznie podmioty urawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzaj ce siedziby Gminy Gi ycko, Gminnego 

rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Sport-Timming, a tak e osoby zainteresowane zawodami  
i dzia alno ci  Gminy Gi ycko oraz Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 
6. Pani/Pan dane osobowe przechowywane b  przez okres 10 lat. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do dania od administratora dost pu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony Danych 
Osobowych. 


