
Oświadczenie uczestnika zawodów 
 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów ……………………………………… 

Data urodzenia uczestnika zawodów………………………………………. 

 

Dane opiekuna prawnego (wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej) 

Imię i nazwisko………………………………………. 

PESEL………………………………………………... 

 

     Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych 

organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, które odbędą się w dniu 03.05.2019r. 

 pod nazwą XIII Bieg Konstytucji 3 Maja oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  

 

……………………………………………….  

Data i czytelny podpis uczestnika (opiekuna)  

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania 

wizerunku (fotografii)  przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 w celu 

promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z 

zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.  

……..………………………..……………… 

Data i czytelny podpis uczestnika (opiekuna) 

 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor  Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 1. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podstawa prawna  zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz. 1095.  

 

Informacja RODO 

 
1. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w imprezach / akcjach / konkursach 

organizowanych przez OSiR w Bytomiu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

(OSiR w Bytomiu) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 

wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących  imprezę / akcję / konkurs. 

 
2. Informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu  

z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 41 – 902 Bytom.  

 

3. Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.  

 
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, 

przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: sekretariat@osir.bytom.pl 

 

……..………………………..……………… 

Data i czytelny podpis uczestnika (opiekuna) 

 

 


