
 

 
                                                                                                                   Mielnik, …...07.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU WIZERUNKU ORAZ 

 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany/-a na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. 

z 2017 r. Nr 90 poz. 880.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, 

poz. 857 z późn. zm.): 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby, , uczestnika XIV Turnieju Piłki Nożnej 

„O Puchar Lata 2022”  dnia 02 lipca 2022 r. w Mielniku, w tym: 

- nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w szczególności rysów twarzy, sylwetki, głosu, charakterystycznego 

sposobu poruszania się, w tym także wizerunku podczas turnieju , nie wyłączając jego utrwalenia łącznie z 

wizerunkami innych członków zespołu i turniej, 

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem 

dowolnego medium, w szczególności przetwarzaniu, zwielokrotnianiu, rozpowszechnianiu w folderach, 

ulotkach i innych materiałach promocyjnych. 

Przeniesienie niniejszego udostępnienia wraz z niniejszym zezwoleniem na Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Mielniku nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na udział w XIV Turnieju 

Piłki Nożnej „ O Puchar Lata 2022” , organizowanym w dn. 02.07.2022 r w Mielniku oraz startuję w nim na 

własną odpowiedzialność.  

 

 

            Imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki ……………………………………………….. (nazwa drużyny): 

       (wpisywać czytelnie i drukowanymi)                                                                   (podpis) 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 - ……………………………………………………….                                  ……………………………. 

 

 

 

 



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. 

Informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. 
Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65 77 167 e-mail: goksir@mielnik.com.pl  

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl  

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa imprezy  XIV Turnieju Piłki Nożnej          

„O Puchar Lata 2022”  dnia 02 lipca 2022 r. w Mielniku Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem imprezy , XIV Turnieju Piłki Nożnej „O Puchar Lata 

2022”  dnia 02 lipca 2022 r. w Mielniku Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w imprezie, XIV Turnieju Piłki Nożnej „O Puchar 

Lata 2022”  dnia 02 lipca 2022 r. w Mielniku 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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