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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że jestem zdrowy i zapoznałem się z Regulaminem organizowanych przez MOSiR w 
Kędzierzynie-Koźlu zawodów pn. „Turniej halowej piłki nożnej mężczyzn”, które odbędą się w dniu 
31.03.2019 roku, i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów uczestnictwa w 
imprezie i jej promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016 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, 
tzw. RODO (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016). Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. 
Zgodnie z art. 13 RODO, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż: 
1. Dane osobowe Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, datę urodzenia, będą 
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w imprezie i promocji tej imprezy przez Administratora. 
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu 
pod niniejszą informacją; 
2. Administratorem danych osobowych jest MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła II 29, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 472 31 38; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@mosirkk.pl; 
3. Ma Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Uczestnikowi zawodów przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym 
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji wydarzenia lub przez okres 
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  
4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości uczestnictwa w zawodach pn. „Turniej halowej piłki nożnej mężczyzn”. 
Uwaga: W dniu turnieju Organizator może żądać od uczestnika okazania do wglądu dokumentu 
tożsamości. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83) przez 
Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji i promocji imprez Organizatora. 
Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonywanych 
fotografii i filmów w relacji i materiałach Turnieju oraz innych wydarzeń organizowanych przez 
Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do 
upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod 
warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia ………………………...    ………………………………………………………. 

Podpis Zawodnika 

 


