zał. nr 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów uczestnictwa
w turnieju pn. „Turniej Orlik Cup”, który odbędzie się w dniach zgodnie z Regulaminem turnieju
organizowanego przez MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu i promocji przedmiotowego Turnieju, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zostałem przez MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu
poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Moje dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek będą
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej imprezie i promocji imprezy na
stronie internetowej Organizatora oraz w mediach (prasa, radio telewizja) i nie będą udostępniane
innym, nie wymienionym odbiorcom;
2) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana
Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 472 31 38:
3) Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w turnieju pn. W turnieju piłce Orlik Cup”.
Uwaga: W dniu turnieju Organizator może żądać od uczestnika okazania do wglądu dokumentu
tożsamości. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83).
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników turnieju.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Turnieju Orlik Cup”, jestem zdrowy i startuję na
własną odpowiedzialność.
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