
Załącznik nr 1 do Regulaminu XII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU DO XII DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTW W KRĘGLE 

O PUCHAR DYREKTORA MOSIR

Zgłaszamy zespół: .............................................................................................................
  (nazwa zespołu)

Osobą do kontaktu z organizatorem z naszej drużyny jest........................................................................

nr tel. i e-mail:  ............................................................................................................................................

PKT I.
Ja niżej zgłoszony i podpisany biorący udział w Drużynowych Mistrzostwach w Kręgle w MOSIR Ostrów Mazowiecka
oświadczam że:
1) nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Mistrzostwach oraz jestem ubezpieczony i w 
przypadku urazu/kontuzji/ doznanej na Mistrzostwach, nie będę wnosił roszczeń do Organizatora.
2) zapoznałem się z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw w Kręgle i zobowiązuję się go przestrzegać
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail 
numeru telefonu, daty urodzenia oraz stanu zdrowia w tym publikacji wizerunku, imienia i nazwiska, osiąganych 
wyników w zawodach, zdjęć i sprawozdań z zawodów - w prasie, na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych
4) zapoznałem się z informacją w PKT II. Dot RODO, przyjąłem do wiadomości i wyrażam zgodę.

Skład zespołu:

L.p. Imię  nazwisko zawodnika Podpis zawodnika
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Załącznik nr 1 do Regulaminu XII Drużynowych Mistrzostw w Kręgle

PKT II.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach sportowych XII DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W KRĘGLE 

wyraża zgodę na bezpłatne upublicznienie jego wizerunku na stronie internetowej oraz profilu Facebook Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir@mosir.ostrowmaz.pl;

c) administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu organizacji i promocji zawodów 

sportowych XII DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W KRĘGLE, oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie 

art.6 ust. 1 lit. b) i e) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody uczestników w przypadku 

upublicznienia wizerunku;

d) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 

także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych;

e) odbiorcami danych uczestników tj. wizerunku mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi 

Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook;

f) administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej z wyjątkiem wizerunku w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych 

osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie 

https://www.facebook.com/policy.php;

g) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji wyżej wymienionych celów, w 

szczególności do upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub 

dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody;

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli 

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem;

i) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu zawodów 

sportowych XII DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W KRĘGLE, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych 

na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i lit. e) RODO będzie niemożność uczestnictwa w zawodach sportowych XI 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W KRĘGLE;

j) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.


