
 
  
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

 

 
 

 
 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika  
V Mistrzostw Polski w Speed-ball 

 
 

 
Ja, niżej podpisana/y ……….…….……………………………..……………………………… potwierdzam własnoręcznym 
podpisem zapoznanie się z treścią Regulaminu V Mistrzostw Polski w Speed-ball – Kraków 2020, akceptuję 
wszystkie jego punkty i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
Oświadczam jednocześnie, że mój stan zdrowia pozwala na udział w Mistrzostwach. Wyrażam zgodę na 
umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek do celów promocyjnych. Zgoda obejmuje wszelkie 
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (na stronie) oraz na portalach 
społecznościowych. Powyższa zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
Zaświadczam, że w dniu rozpoczęcia Mistrzostw jestem zdrowy/a i nie wykazuję objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną, oraz że nie zamieszkiwałem/am z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 
miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw. Jestem 
przygotowany/a do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 
społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Dodatkowo wyrażam zgodę 
na dokonywanie pomiaru temperatury ciała przez przedstawiciela organizatorów podczas Mistrzostw. 
 
Zaświadczam iż mam świadomość że wszelkie naruszenia Regulaminu skutkować będą konsekwencjami 
dyscyplinarnymi z dyskwalifikacją z udziału w Mistrzostwach Polski włącznie. 
 
Kontakt telefoniczny do uczestnika………………………………………………………… 
 

 
 
 

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

              

     

       Data i Podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

 
 
 
 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Sportownia z siedzibą w Porębie, 32-425 Trzemeśnia, NIP 

6812063608 moich danych osobowych w związku z udziałem w V Mistrzostwach Polski w Speed-ballu. Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej RODO).  

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 

i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i 

zrozumiałej formie, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie.  

  

                       

……………………………………….           

          

Data i Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, 

Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportownia z siedzibą w Porębie, 32-425 

Trzemeśnia, NIP 6812063608. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Województwo Małopolskie. 

3) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

4)   Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

organizowany jest projekt.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie 

być możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu. 

 

        Oświadczam, iż przyjąłem powyższe do wiadomości………………………………………………………… 

       Data i Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 



 
  
 
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

 

 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Federację Speed-ball Polska ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków NIP 

6793169405 moich danych osobowych w związku z udziałem w V Mistrzostwach Polski w Speed-ballu. Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej RODO).  

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 

i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i 

zrozumiałej formie, przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie.  

  

                       

……………………………………….           

          

Data i Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, 

Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federację Speed-ball Polska ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 

Kraków NIP 6793169405. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi 

systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Województwo Małopolskie. 

3) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

4)   Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

organizowany jest projekt.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie 

być możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu. 

 

      Oświadczam, iż przyjąłem powyższe do wiadomości………………………………………………………… 

       Data i Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 


