
 
 

Nocne Pływanie Długodystansowe 2021 

Oświadczam,  że  mój stan zdrowia (stan zdrowia mojego dziecka) pozwala na uprawianie sportu i biorę 

(bierze ono) udział w zawodach  na  własną (moją) odpowiedzialność,  co  stwierdzam  własnoręcznym 

podpisem.  

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem imprezy Nocne Pływanie Długodystansowe 2021, 

zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę udział w zawodach mojego 

dziecka/podopiecznego (w przypadku zawodników niepełnoletnich), co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.  

- Zapis i uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie imprezy Nocne Pływanie Długodystansowe 2021 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w celu informowania i przebiegu rozgrywek i 

promocji swojej działalności zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 

1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Oświadczam, iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał/a roszczeń odszkodowawczych względem 

organizatorów.  

 

Kategoria   

Nazwa drużyny  

Dane kontaktowe kapitana drużyny 

Imię i nazwisko Numer telefonu E-mail 

   

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Podpis 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. 

2. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia przetwarzane będą w 

celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji imprezy Nocne Pływanie Długodystansowe 2021. Dane w postaci 

wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności. 

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

należących do Organizatora i współorganizatorów. W przypadku publikacji w mediach  

społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami mediów 

społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul 

umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.  

4. Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska i daty urodzenia, podawane przy zapisie oraz dane 

niezbędne do udokumentowania zgody na udział osoby nieletniej będą przetwarzane przez okres 

organizacji imprezy, a następnie będą usuwane do 7 dni roboczych od wydarzenia. Wizerunek 

uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania 

działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

5.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

6. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie wydarzenia.  

 

 

 

 


