
 

 Zał. 2 

 

 

 

Karta zgłoszenia – „ XIV Bieg Niepodległości” – /10.11.2022r. Wąsosz/ 
/dla osoby pełnoletniej/ 

 

Nazwisko: .....................................................................................  

Imię: .............................................................................................  

Miejscowość: ................................................................................  

Telefon…………………………………………………………… 

 
Klub/Stowarzyszenie/Szkoła: ...................................................................  

  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem imprezy i akceptuję jego treść.  

  Oświadczam, że jestem zdrowy/a i w zawodach startuję na własną odpowiedzialność.  

  wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
    w Wąsoszu. 

Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia 

 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych GOKiS oraz na portalach 

społecznościowych, na których GOKiS posiada konto, w celu promocji zadania. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne.  

 

 

                                                                                     ………………………………………………………………………… 

                                                                                                                          / data i czytelny podpis  /  

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, telefon, zawartych  

    w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Gminny Ośrodek 

    Kultury i  Sportu w Wąsoszu w celach i zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu. 

  Wyrażam zgodę̨ aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moimi danymi osobowymi mogły 

     być  wykorzystane przez prasę, radio, portale internetowe a także w celach marketingowych  

     Organizatora i sponsorów.     

 Oświadczam również, iż zapoznałem/am się  z treścią drugostronnej klauzuli informacyjnej,  

 

                                                                                   

............................................... dnia ................................                       ....................................................... 

                (miejscowość)                                                      (czytelny podpis uczestnika biegu) 

 



 

 

 Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

(dalej:  „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piaskowa 1, 19-222Wąsosz lub 

drogą e-mailową pod adresem: kontakt@gokis-wasosz.pl 
2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iodo@gminawasosz.pl.    

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej  i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której 

dane dotyczą  

4.  Przetwarzanie odbywa się w celu: organizacji XIV Biegu Niepodległości oraz w celu promocji,                         

w zakresie wizerunku na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda osoba ma prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie. 
5.  Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych GOKiS oraz na portalach społecznościowych, 
na których GOKiS posiada konto 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści sowich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) odwołania zgody w dowolnym momencie 

 

    Realizację wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora. 
 

7. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości  

               wzięcia udziału w wydarzeniu. 

9. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym czasie 

przez  okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka               

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

10. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Państwa  dane mogą być udostępniane 

partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz 

możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w 

„Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanationAdministrator nie 
przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Państwa dane osobowe nie będą̨ podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt@gokis-wasosz.pl
iodo@gminawasosz.pl.


 

  

 Karta zgłoszenia – „ XIV Bieg Niepodległości” – /10.11.2022r. Wąsosz/ 

/dla osoby niepełnoletniej//  

 
 

 
 

 

 

Nazwisko: .....................................................................................  

Imię: .............................................................................................  

Data urodzenia: …………………………………………………. 

Miejscowość: ...............................................................................  

Telefon………………………………………………………….. 

Klub/Stowarzyszenie/Szkoła: ...................................................... 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść.  

 Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego syna/córki w „XIV Biegu Niepodległości” w dniu  
    10.11.2022 w Wąsoszu. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  

    do udział w zawodach.  

 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.  

  wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka , którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu. 

Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia 

 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych GOKiS oraz na portalach 

społecznościowych, na których GOKiS posiada konto, w celu promocji zadania. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 
ogólnie uznanych za nieetyczne.  

 

                                                                                                    ………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 / data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego /  

 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych moich i  mojego dziecka, tj. imię i nazwisko,  

    data urodzenia, telefon, zawartych w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych  

    Osobowych, którym jest Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Wąsoszu w celach i zakresie  

    niezbędnym do udziału w wydarzeniu. 

               Wyrażam zgodę̨ aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z danymi  osobowymi mojego dziecka 

                  mogły być  wykorzystane przez prasę, radio, portale internetowe a także w celach marketingowych  

    Organizatora i sponsorów.     

 Oświadczam również, iż zapoznałem/am się  z treścią drugostronnej klauzuli informacyjnej,  

   

                                                                                   

............................................... dnia ................................                         ........................................................ 

                (miejscowość)                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 



 

 

 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

(dalej:  „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piaskowa 1, 19-222Wąsosz lub 

drogą e-mailową pod adresem: kontakt@gokis-wasosz.pl 

13.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 
mailowym: iodo@gminawasosz.pl.    

14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej  i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której 

dane dotyczą  

15.  Przetwarzanie odbywa się w celu: organizacji XIV Biegu Niepodległości oraz w celu promocji,                    

w zakresie wizerunku na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Każda osoba ma prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie. 
16.  Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych GOKiS oraz na portalach społecznościowych, 
na których GOKiS posiada konto 

17. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

f) sprostowania danych, 

g) usunięcia danych, 

h) ograniczenia przetwarzania danych, 

i) przenoszenia danych, 

j) odwołania zgody w dowolnym momencie, 

    Realizację wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora. 

 

18. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
19.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości  

               wzięcia udziału w wydarzeniu. 

20. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym czasie 

przez   okres   i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

21. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Państwa  dane mogą być udostępniane 

partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz 

możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w 

„Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanationAdministrator nie 

przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
22. Państwa dane osobowe nie będą̨ podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

kontakt@gokis-wasosz.pl
iodo@gminawasosz.pl.

