
KARTA UCZESTNIKA 
Lato z MOSiR 2022 

1. Nazwisko i imię  

2. Data urodzenia  

3. Miejsce      
    zamieszkania  

4. Nr tel. rodziców lub opiekunów 
prawnych(obowiązkowo!)  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w rozgrywkach „Lato z MOSiR 2022”  

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.    
W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 
3.Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w rozgrywkach „Lato z MOSiR 2022”  
 

 .......................................................…………………………………. 
                                                                                                                                                                            (data, podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

Ochrona danych osobowych, wykorzystanie wizerunku 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole, zwany dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców 
rozgrywek oraz przyznaniem i wydaniem nagród. 
Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji rozgrywek również we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej organizacji rozgrywek. 
Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy 
klubu w harmonogramach rozgrywek. 
Uczestnik rozgrywek posiada prawo do: 
Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
Przenoszenia danych, 
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 
Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją rozgrywek uniemożliwia uczestnikowi star t w 
rozgrywkach. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego. 
Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: 
Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej formie, 
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
Wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora, 
Udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w rozgrywkach, 
Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

.......................................................…………………………………. 
                                                                                                                                                                            (data, podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 
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