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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2021 

Kategoria do lat 16 

  

Imię i nazwisko  
 

Data urodzenia  
 

Miejsce zamieszkania 
 

 
 

Nazwa szkoły, do której 
uczęszcza 

 

Dyscyplina 
 

 

Od kiedy trenuje?  
 

Osiągnięcia 2021 roku 
wraz z krótkim 
uzasadnieniem 
zgłoszenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener  
 

podpis: 

Osoba zgłaszająca  
 

podpis: 

Kontakt  
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Klauzula informacyjna 
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy  
ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica; 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@rokietnica.pl;  
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia oraz promocji 
Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2021;  
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  
w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa;  
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie  
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych; 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 
 
Zgoda 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*  
w Plebiscycie „Sportowiec z klasą” 2021 w kategorii do lat 16. Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych  
do przeprowadzenia Plebiscytu „Sportowiec z klasą” 2021 w kategorii do lat 16. 

 
…………………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Zgoda 
Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku mojego 
syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych organizatora, prasie lokalnej, ulotkach, broszurach, folderach, plakatach 
w związku z udziałem w Plebiscycie „Sportowiec z klasą” 2021, udziałem w uroczystości 
wręczenia nagród oraz promocją Plebiscytu. 

 

…………………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

 

Organizator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem 

niniejszego formularza odbywa się z zachowaniem wymagań ustanowionych w ogólnym 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r., a zgody pozyskane są w trybie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a tego 

Rozporządzenia.  


