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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„SIŁACZ/SIŁACZKA GMINY CZERWONAK 2019”   

 

Imię i nazwisko:  
 

Data urodzenia:  
 

Miejsce 
zamieszkania: 

 

Adres e-mail:  
 

Nr telefonu  
 

Rozmiar koszulki  

 

✓ Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, płci, 
numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz rezultatów uczestnika zawodów w poszczególnych 
kategoriach startowych w związku z moim uczestnictwem w zawodach „Siłacz/Siłaczka Gminy 
Czerwonak”, organizowanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. 
Niniejsza zgoda obejmuje czynności związane z organizacją zawodów, w tym publikację list 
startowych na terenie CKiR w dniu zawodów oraz rezultatów uczestników zawodów na stronie 
internetowej CRKF „AKWEN”.  
 
 

..……………………………………. 
(data i podpis) 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji 
zawodów „Siłacz/Siłaczka Gminy Czerwonak” na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kultury 
Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, www.akwenczerwonak.pl oraz na portalach internetowych a 
także w celach marketingowych organizatora i sponsorów. Wizerunek może być użyty do różnego 
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 
 

..……………………………………. 
(data i podpis) 

http://www.akwenczerwonak.pl/


 

Organizator:  
Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak  
www.akwenczerwonak.pl 

 

 
 

Klauzula informacyjna: 

 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów przetwarzanych w związku z organizacją 

„Siłacza Gminy Czerwonak”, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktów prawa 

krajowego o ochronie danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN  

w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, e-mail: plywalnia@akwenczerwonak.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w CRKF „AKWEN” w Czerwonaku pełni Dawid Nogaj,  

e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów „Siłacz 

Gminy Czerwonak”, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wizerunek będzie przetwarzany w celach marketingowych organizatora i sponsorów. 

4. Podane dane oraz wizerunek będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa  

w pkt 3 powyżej tj. przez okres organizacji i czas trwania zawodów „Siłacz/Siłaczka Gminy Czerwonak” 

oraz do momentu zrealizowania wszystkich czynności związanych z zawodami po ich zakończeniu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik 

nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach. 

6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, mimo jej braku, uczestnik może wziąć udział  

w zawodach. 

7. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu w zakresie 

wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa. 

8. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

9. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. 

11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym nie będą profilowane.  

 


