
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Pływaniu

12 grudnia 2021

imię i nazwisko uczestnika imprezy………………………………………………………………….…………..……………………………………………….

data urodzenia uczestnika imprezy…………………………………………………………….…………………..…………………………………………….

adres zamieszkania uczestnika imprezy ………………………….………………………………………………………………………………………………………..

e-mail/telefon….………..………………………….……………………………………………………………..………………………………………………………………………

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Mistrzostwach Mińska Mazowieckiego 
w Pływaniu organizowanym przez Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Mińsku Mazowieckim sp. z  o. o w dniu
12.12.2021 oraz że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią: 
 regulaminu zawodów 
 regulaminów obiektu na którym się odbędą 
 obowiązujących aktualnie na obiekcie zasad epidemicznych związanych z COVID-19

i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.

 ……..……………………………..……………………………………………..……………………………
Data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. z siedzibą
przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
sp. z o. o.  adres: ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.org.pl,

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i promocji wydarzenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową uczestnictwa w zawodach.


