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Oświadczenia zawodnika 
Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

Poznań 26-28 sierpnia 2022 

firma 
 
 

zawodnik 

imię 
 

nazwisko 
 

data urodzenia 
 

 
1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział w 30 Spartakiadzie Pracowników Wodociągów 

i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego (Spartakiada), która odbędzie się w dniach 26.08.- 28.08.2022 r. 
w Poznaniu zwanej dalej Spartakiadą oraz, że uczestniczę w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 
Oświadczam jednocześnie, że nie będę występował/a z roszczeniami finansowymi i cywilno-prawnymi do 
Organizatora w przypadku ewentualnej kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu doznanego w związku 
z udziałem w zawodach i imprezach towarzyszących.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Spartakiady, Regulaminami Konkurencji oraz Regulaminami 
Obiektów Sportowych dostępnymi na stronie www.spartakiada2020.pl i akceptuję ich postanowienia.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez konsulting Konrad Tuszewski 62-050 Mosina ul. J. Cybisa 2a/17 moich 
danych osobowych w imię, nazwisko, daty urodzenia w celach organizacji oraz uczestnictwa Spartakiadzie.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. 
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO).  

5. Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 
ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

6. Wyrażam zgodę na publiczne, nieodpłatne wykorzystanie przez Konsulting Konrad Tuszewski 62-050 Mosina 
ul. J. Cybisa 2a/17 mojego wizerunku w celu organizacji, promocji i dokumentowania Spartakiady w postaci 
fotografii umieszczonej na identyfikatorze jak i utrwalonego w postaci zdjęć i filmów powstałych podczas 
odbywania się Spartakiady w dniach 26.08.-28.08.2022 Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo 
ani terytorialnie. Obejmuje wszelkie formy publikacji (zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej), 
za pośrednictwem dowolnego medium, a w szczególności za pośrednictwem stron internetowych organizatora 
Spartakiady. 

 
 
 

Czytelny podpis                                                                                                                               Data 
 

……………………………………      …………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/446/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 
osobowych:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsulting Konrad Tuszewski z siedzibą w Mosinie 
ul. J. Cybisa 2a/17 62-050 Mosina.  

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
przez e-mail: biuro@spartakiada2020.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu organizacji 
i realizacji 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, Poznań 2020.  

4. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:  
a) przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a RODO);  

b) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 c RODO);  

c) w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych 
organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) (RODO).  

5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:  

a) podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.;  

b) podmiotom o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;  

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych;  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:  

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,  

-osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania,  

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na     
Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu;  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
 
 

Czytelny podpis                                                                                                                               Data 
 

……………………………………      …………………………………… 


