
 
  

 

 

 Oświadczenie o stanie zdrowia oraz przetwarzaniu danych osobowych  

(wypełnia zawodnik pełnoletni)  

 

Imię i nazwisko zawodnika  

…………………………………………………………………………..  

 

Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i biorę pełną odpowiedzialność za mój udział w Amatorskich 

Zawodach Rodzinnych na Basenie Odkrytym / Turnieju Piłki Wodnej w dniu 28.08.2022. 

  

Jestem w pełni świadom(a) ryzyka oraz niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa w zawodach 

pływackich. Zwalniam organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe, które 

mogą być przyczyną śmierci, obrażeń, uszczerbku na zdrowiu lub utraty mienia.  

 

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem zawodów nie posiadam licencji zawodniczej Polskiego Związku 

Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadałem jej w okresach krótszych, niż 

określone w punkcie regulaminu zawodów dotyczącym kategorii wiekowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz 

organizacji maratonu, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć lub filmów 

przedstawiających mnie jako uczestnika zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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: RODO), informujemy, że:  

a) administratorem Państwa danych jest Klub Pływacki Masters Krosno  

b) mają Państwo prawo żądania od nas dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w 

dowolnym momencie, ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………….…………                                                                    Czytelny podpis ……………………………………  



Oświadczenie o stanie zdrowia oraz przetwarzaniu danych osobowych  

(wypełnia rodzic / opiekun zawodnika niepełnoletniego)  

Imię i nazwisko zawodnika  

…………………………………………………………………………..  

Oświadczam, że mój syn / córka / podopieczny(a) jest zdrowy(a) i biorę pełną odpowiedzialność za jego / jej 

udział w Amatorskich Zawodach Rodzinnych na Basenie Odkrytym / Turnieju Piłki Wodnej, w dniu 

28.08.2022 

  

Jestem w pełni świadom(a) ryzyka oraz niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa w zawodach 

pływackich. Zwalniam organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe, które 

mogą być przyczyną śmierci, obrażeń, uszczerbku na zdrowiu lub utraty mienia.  

 

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem zawodów że mój syn / córka / podopieczny(a) nie posiada 

licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadał 

jej w okresach krótszych, niż określone w punkcie regulaminu zawodów dotyczącym kategorii 

wiekowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji 

maratonu, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć lub filmów przedstawiających mojego 

podopiecznego jako uczestnika zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

 

Oświadczam, że jako rodzic / opiekun prawny, zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na maraton oraz jego 

powrót do domu.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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: RODO), informujemy, że:  

a) administratorem Państwa danych jest Klub Pływacki Masters Krosno  

b) mają Państwo prawo żądania od nas dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w 

dowolnym momencie, ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………….…………                 Czytelny podpis …………………………………… 


