
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

AKWEN POWER CHALLENGE 
 

Nazwisko  

 

Imię  

 

Adres  

 

Kod i miasto  

 

Telefon  

 

Data urodzenia  

 

e-mail  

 

Waga  

 

 
 

Oświadczam, że: 

 

a) zapoznałam/-em się z Regulaminem zawodów Akwen Power Challenge i akceptuję zawarte w nim 

postanowienia 

 

…................................................................. 

(data i podpis zawodnika) 

 

b) nie istnieją żadne przeciwwskazania (w szczególności zdrowotne) do  mojego uczestnictwa w zawodach 

Akwen Power Challenge w wybranych przeze mnie kategoriach 

 

…................................................................. 

(data i podpis zawodnika) 

 

 

c) zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora - 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku - moich danych osobowych w związku z 

moim udziałem w zawodach Akwen Power Challenge  

 

…................................................................. 

(data i podpis zawodnika) 

 

d) zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora - 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku -  danych osobowych dotyczących mojego 

wizerunku  

 

 

…................................................................. 

(data i podpis zawodnika) 

 

e) biorę udział w zawodach Akwen Power Challenge na własną odpowiedzialność i ryzyko, tym samym 

zwalniając organizatora  –Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku - od wszelkiej 

odpowiedzialności za szkody na mojej osobie  

 

…................................................................. 

(data i podpis zawodnika) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 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 – „RODO” informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

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

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@akwenczerwonak.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu umożliwienia zawodnikowi startu w zawodach Akwen Power Challenge organizowanych przez Centrum 

Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b) w celu ochrony przed potencjalnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

c) w celu zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku – w celu promocji działalności 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zdjęcia 

z zawodów Akwen Power Challenge, których uczestnikiem jest zawodnik, mogą być publikowane na stronie 

internetowej organizatora oraz na prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych, a także na 

banerach i materiałach reklamowych organizatora.  

4. Państwa dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje 

Administrator, zewnętrznym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi doradcze oraz audytorskie, bankom. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, w szczególności 

dotyczącymi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych w zakresie określonym w przepisach obowiązującego prawa. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają 

Państwo, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do umożliwienia 

zawodnikowi startu w zawodach Akwen Power Challenge. W przypadku niepodania danych osobowych start w 

zawodach nie będzie możliwy. Podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. 

9. Wobec podanych danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania. 

 

 

…….......................................................................................... 

(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie – zawodnika  

 

 

 

 


