
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkursu multimedialnego Sportowcy Warmii i Mazur,  

który potrwa w dniach 10 stycznia - 30 maja 2019 r. 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 

 

IMIĘ I NAZWISKO/ (Zespół)    ........................................................................................... 

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

                                            ........................................................................................... 

e-mail:   ..………………………………………………………………………............ 

telefon:  ..………………………………………………………………………............ 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 
z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: osir@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 527-
74-02, faks: +48 89 527-45-10). 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: iod@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 519 566 631). 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws 
swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych 
osobowych. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 
ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do 
realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji wskazanych celów. 

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, 
a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych na formularzu w celu wzięcia udziału w w/w 
imprezie organizowanej  przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.  

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adresu e‑mail. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale brak zgody albo brak wymaganych informacji skutkuje 
odrzuceniem zgłoszenia.  
Oświadczam, że dane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem\ 
zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i regulaminem konkursu. 
 
 

………………..…………………………….………

………………… 

(data i czytelny podpis) 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu do celów kontaktowych do przekazywania 
informacji dotyczących organizacji konkursu lub zmian organizacyjnych. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Panią/Panem przez naszego pracownika w ww. 
sprawach. 
 

………………..…………………………….………

………………… 

(data i czytelny podpis) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail do celów kontaktowych do przekazywania informacji 
pocztą elektroniczną dotyczących organizacji konkursu lub zmian organizacyjnych. Wyrażenie zgody 
jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Panią/Panem przez naszego pracownika w 
ww. sprawach. 
 

………………..…………………………….………

………………… 

(data i czytelny podpis) 

 
 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 

 ............................................................................................................................................................................................  

imię i nazwisko  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu Sportowcy 
Warmii i Mazur organizowanego przez  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie - Muzeum Sportu i 
wykorzystanie go do publikacji w Internecie, mediach i publicznych prezentacjach w Muzeum Sportu. 
 
                                                                                                                   ................................................  
                                                                                                                      (data i czytelny podpis) 
 


