
OŚWIADCZENIE 
O PRZYSTĄPIENIU DO IX EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO                                       

„Bijemy rekord na basenie w Woli” w okresie 01.12.2020r. – 31.03.2021r.   

Ja niżej podpisana/y …..……..……..………..……..……..……..…………………………………... 

Telefon kontaktowy ..…………………….……………………………………………...……………….. 

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

oświadczam, że uczęszczam na basen sportowy w Krytej Pływalni w Woli w celu 
współzawodnictwa sportowego „Bijemy rekord na basenie w Woli”  
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
- nie miałam/em kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni 
- nie jestem objęta/y obowiązkową kwarantanną. 
Oświadczam, iż nie zamieszkuję z osobą objętą kwarantanną bądź osobą chorą                     
na COVID-19. 
 

..…..………..……..……..…. 
                                                                                                                     czytelny podpis 

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10.2020. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii 

 

OŚWIADCZAM: że znam Regulamin IX edycji współzawodnictwa sportowego „Bijemy 
rekord na basenie w Woli” organizowanego przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli                
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem               
zdolna/ny do udziału we współzawodnictwie i startuję na własną odpowiedzialność.         
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, 
zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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 o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

 
..…..………..……..……..…. 

                                                                                                                     czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

IX EDYCJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO „Bijemy rekord na basenie w Woli” 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 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)(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola; adres email:                     
basen@miedzna.pl    

 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Miedźnej z/s  w Woli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy się skon-
taktować z Inspektorem ochrony danych osobowych GOSiR za pomocą adresu email: 
iod.basenwola@gmail.com    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa, zawartych mów oraz na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. b, f 
oraz art. 9 ust. 1 lit. h – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych              
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz innych przepisów; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji               
w Miedźnej z/s w Woli, którym dane zostaną powierzone na podstawie umów;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procedowania, nie dłu-
żej niż okres dochodzenia roszczeń na podstawie KC; 

 posiada Pani/Pan prawo do: 
− żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych; 
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
− prawo do cofnięcia zgody; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na-
rusza przepisy RODO; 

 podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich; 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany                    
i nie będą profilowane; 

 


