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ZGODA 
na uczestnictwo w zawodach 

Olkusz Silver Games 2019 

Miejsce: Park Rekreacyjno - Krajobrazowy „Silver Park”, Olkusz, ul. Głowackiego  

Oświadczam, że:  

1. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, aby uczestniczyć w zawodach  „Olkusz Silver Games 2019” oraz że 
startuję w nich dobrowolnie. 

2. Jestem świadomy, że korzystanie ze skateparku jest sportem ekstremalnym, którego uprawianie niesie za sobą 
ryzyko w postaci uszkodzenia ciała, utraty zdrowia a nawet życia. Biorę udział w imprezie ekstremalnej  
i przystępując do konkretnych tricków znam ryzyko oraz niebezpieczeństwa, robię to dobrowolnie i biorę 
odpowiedzialność za skutki tych działań. 

3. Podczas zawodów: 
Będę startował w kasku sztywnym* 
Rezygnuję ze startu w kasku pomimo, iż znam zagrożenia wynikające z takiego postępowania.* 
*proszę zaznaczyć obwódką. 

4. Zapoznałem się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu zawodów oraz regulaminu Parku 
Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park”. 
 

Imię i nazwisko..............................................................................................Rok urodzenia…………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy............................................................................................................................................................  

Podpis…................................................................                 Data…................................................. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Fundacja Kultury Deskorolki, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 
Bukowno oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod adresem: 
mosir@mosir.olkusz.pl lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz. 

3. Pani/Pana dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania i nr telefonu. 

4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji zawodów (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b).  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe. 

6. Pani/Pana dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawodów „Olkusz Silver Games 2019”.  

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub 
osoby trzecie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

10. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi 
Pani/Panu udział w zawodach „Olkusz Silver Games 2019” 
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 Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Zgoda na marketing bezpośredni 

Wyrażam zgodę             Nie wyrażam zgody 

na przesyłanie przez MOSIR  SMS-ów z informacją o zajęciach i zawodach sportowo – rekreacyjnych organizowanych 
przez MOSiR w Olkuszu. 

Podpis…................................................................              Data…................................................. 
Informacja o przetwarzaniu danych pozyskanych w celu marketingu bezpośredniego. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przy 
ul. Wiejskiej 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod 
adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach promocji własnych usług i produktów 
(podstawa prawna art.6, ust.1 lit a).  

4. Dane będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie telefonicznie: nr tel. . 32 649 44 90, sms: 784647873, 
mailowo: mosir@mosir.olkusz.pl, korespondencyjnie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 
1a. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
telefon: 22 860 70 86. 

 

Wyrażam zgodę             Nie wyrażam zgody 

na utrwalenie mojego wizerunku jako uczestnika zawodów „Olkusz Silver Games 2019”, w celu dokumentacji ich 
przebiegu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
dotyczących zawodów. W tym w szczególności Podstawa prawna (art 81, ust 2, punkt 2 Ustawy o prawie autorskim). 

Podpis…................................................................              Data…................................................. 
INFORMACJA O PRZETWARZANU WIZERUNKU 

1. Administratorem Pani/Pana wizerunku są Fundacja Kultury Deskorolki, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 
Bukowno oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a, tel. 32-6494490, e-mail: 
mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod 
adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit.a RODO). 

4. Celem wykonywania zdjęć i nagrań jest promocja MOSiR w Olkuszu. 

5. Dane zawierające wizerunek publikowane są na stronie www.mosir.olkusz.pl i na tablicach informacyjnych na 
terenie gminy Olkusz na stronie internetowej Polish Skate Federation. Poza tym dane nie podlegają innemu 
przetwarzaniu. 

6. Dane będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. 

7. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie telefonicznie: nr tel. . 32 649 44 90, sms: 784647873, mailowo: 
mosir@mosir.olkusz.pl, korespondencyjnie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
telefon: 22 860 70 86. 

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne. 

  

  


