
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Zimowe Zawody Pływackie  ‘2021’ 
 

IMIĘ I NAZWISKO................................................................ 

 

DATA URODZENIA.............................................................. 

 

ADRES.............................................................................. 

 

NR. TELEFONU……………………………………….. 

(Proszę wypełniać drukowanymi literami) 

KATEGORIA WIEKOWA  

    rocznik 2014 i młodsi 

    2013  2008 

    2012  2007 

    2011  2006 

    2010  2005 

    2009  2003 i starsi 

 

KONKURENCJE 

 
12 grudzień 2021 
 

 25 styl grzbietowy         25 styl klasyczny       

 50 styl grzbiet         50 styl klasyczny    

 100 styl grzbiet        100 styl klasyczny      
 

Oświadczam, iż: 
 wypełniłem/wypełniłam niniejszy „Kartę zgłoszeniową” zgodnie z prawdą oraz kompletnie,  

 przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu,  

 mój obecny stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego/ pozwala  na wzięcie udziału w 

zawodach oraz, że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a 

także że ponoszę związane z tym ryzyko.  

 oświadczam, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia. 

 oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku 

mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, 

wystawy pokonkursowe, tablice pamiątkowe) i elektronicznej związanych z organizacją 

wydarzeń sportowych organizowanych przez Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. Z o.o 

 

…….……………………. 
Podpis rodzica, opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i podania 
wyników do publicznej wiadomości. 

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

(data, Podpis rodzica, opiekuna prawnego)  

 



 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz podopiecznego jest Kazimierski Ośrodek 

Sportowy w Kazimierzy Wielkiej, mieszczący się pod adresem 28-500 Kazimierza Wielka ul. 

Kościuszki 13 tel. 41 350 10 20 zwany dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres 

Administratora podany w pkt 1. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu 

realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Administratora. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub 

prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora, środkom masowego przekazu - prasa, publikatory internetowe wskazane w 

treści zgody, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy 

prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych 

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania, 

wskazanego w pkt 3. 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

