
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Duathlon na Ergometrze Wioślarskim 
 

27.04.2022        
                                    

 
Imię…………………………………………………..Nazwisko…………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………….…… 

 

Data urodzenia………………………………………  

 

Tel. kontaktowy……………………………………          

 

 
 
Informuję, że znam regulamin imprezy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy/a  
i zdolny/a do udziału w imprezie pod nazwą: Duathlon na Ergometrze Wioślarskim.  Oświadczam, że w imprezie tej biorę  
udział na własną odpowiedzialnośd, tj. zgadzam się, aby Organizatora imprezy nie obciążała odpowiedzialnośd za 
jakiekolwiek zdarzenia wynikające z ewentualnych problemów zdrowotnych, a także mojego niewłaściwego zachowania lub 
nieprawdziwego oświadczenia, w związku z tym w tym zakresie zrzekam się roszczeo do Organizatora. Zdaję sobie sprawę  
z tego, iż impreza ta wiąże się z niebezpieczeostwem i ryzykiem utraty zdrowia lub życia, akceptuję to ryzyko.  Oświadczam, 
że nie jestem pod wpływem alkoholu, leków, ani innych środków medycznych, które w zestawieniu z wysiłkiem fizycznym  
i warunkami atmosferycznymi imprezy, mogłyby powodowad zagrożenie dla mojego życia lub zdrowia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy i w jej 
materiałach informacyjnych. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z 
moimi danymi osobowymi mogły byd wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych 
Organizatora i sponsorów. (By submitting the present registration form I confirm having read and accepted the Rules of the 
competition. I consent that my personal data included in the registration form is processed for the needs of the events 
organized by the Organizator. ) 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem moich danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz, tel. 790 780 923, email: sekretariat@mosir.sandomierz.pl. 
Z Inspektorem ochrony danych mogę skontaktowad się poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eulub pisemnie na adres 
siedziby Administratora. Moje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie RODO w celu organizacji i promocji  imprezy sportowej oraz mojego w niej 
uczestnictwa. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. na 
podstawie wyrażonej zgody. Moje dane osobowe imię, nazwisko, rocznik, miasto zostaną wykorzystane do sporządzenia 
listy zgłoszonych uczestników, oraz wyników, które zostaną upublicznione w środkach masowego przekazu. Odbiorcami 
moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych. Moje dane 
osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas trwania i promocji zawodów lub przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeo. 
Przysługuje mi (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa) prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje 
mi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem 
przetwarzanie danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mogę wycofad w każdym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w 
zawodach. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(data i podpis) 
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