
OŚWIADCZENIE I WYRAŻENIE ZGODY OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
ZAWODNIKA UCZESTNIKA WYDARZENIA POGORIA OPEN WATER 

 
VII Otwarte Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w pływaniu na wodach otwartych 

 

Ja ………………………………………………………………………………….  .przystępując do udziału w imprezie Pogoria Open Water 
(Imię i Nazwisko uczestnika) 

 

 Oświadczam, że nie stwierdzono, że jestem zarażona/zarażony wirusem SARS-CoV-2 oraz że nie 

występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2 , 

 Oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a w ostatnich 14 

dniach nie miałam/miałem kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub 

osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym, 

 Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przyjętych procedurach bezpieczeństwa 

zastosowanych podczas turnieju  zawartych w regulaminie, zapoznałam/zapoznałem się z nimi i 

zobowiązuje się do ich stosowania, 

 Zobowiązuję się do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po 

imprezie sportowej pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 

koronawirusem. 

…………………………………………………. 
  (czytelny podpis uczestnika) 

 

 Oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i 

medyczne do mojego udziału w imprezie Pogoria Open Water, jak również mój stan zdrowia w pełni 

pozwala mi na udział w tych zawodach.  

 Oświadczam, iż biorę udział w imprezie Pogoria Open Water na własną odpowiedzialność, mając pełną 

świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tego wyścigu, które mogą polegać na 

utracie zdrowia lub życia.  

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem imprezy Pogoria Open Water i akceptuje 

bez zastrzeżeń jego warunki,  

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotycząca zasad przetwarzania 

przekazanych danych osobowych na Pogoria Open Water . 

 

…………………………………………………. 
  (czytelny podpis uczestnika) 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej w postaci adresu e-mail oraz telefonu w celach związanych z organizacją, przygotowaniem i 

przeprowadzeniem imprezy, 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej moich danych 

osobowych w celu wykonania obowiązku przewidzianego w wytycznych dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz oświadczenia o baraku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej, 

 Wyrażam zgodę na to, aby w sytuacji zagrożenia mojego życia w trakcie zawodów sportowych  Organizator 

mógł podjąć decyzję związaną z ratowaniem życia. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora 

imprezy.  

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany, że zgoda może być wycofana w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis uczestnika) 

 
 



 

Klauzula informacyjna dla uczestników 

POGORIA OPEN WATER VII Otwarte Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Pływaniu na wodach otwartych 

 

Podstawa prawna: 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  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE  Nr 119). Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 
41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku 
pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl,  Tel. 32- 261 20 10 wew. 125. 

3. Dane osobowe Uczestnika VII Otwartych Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Pływaniu na wodach 
otwartych w zakresie (imię i nazwisko, miejscowość, nr pesel, data urodzenia, kraj, kategoria wiekowa, 
wizerunek, płeć, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, numer konta, ) przetwarzane będą na 
podstawie i w celu:   

 art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody w jednym lub kilku określonych celach w tym nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w celu marketingowym i promocyjnym, posługiwanie się adresem e-mail i nr 
telefonu w celach organizacyjno – przygotowawczych;  

 art. 6 ust. 1 lit. b - wypełnienia umowy zawartej z uczestnikiem biorącym udział w imprezie sportowej VII 
Otwarte Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w Pływaniu na wodach otwartych, polegającej na  rejestracji 
uczestników; ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia 
lub przyznania zniżki; zapisania w skład drużyny; wyłonienia i prezentacji zwycięzców oraz prezentacji 
wyników, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 
nieoznaczonej grupy odbiorców, prezentacji list startowych bez ograniczenia czasowego, na stronie 
internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora; przyznania i wydania 
nagród,. 

 art. 6 ust. 1 lit. c – realizacji obowiązku prawnego rozliczenia podatków, w szczególności podatku 
dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody;  

 art. 6 ust. 1 lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym 
wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-
2 , 

 art. 9 ust. 2 lit. a – wyrażenie zgody poprzez ujawnienie informacji o dobrym stanie zdrowia przed 
udziałem w imprezie sportowej,  

 art. 9 ust. 2 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody w przypadku wystąpienia zaburzenia stanu zdrowotnego podczas udziału w imprezie 
sportowej,  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom 
współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie jego bieżącej działalności, które w ramach 
wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały 
zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

6. Uczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt 
z IOD pkt.2. 

7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a  rozporządzenia, Uczestnik ma 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek niezbędny by Uczestnik mógł wziąć udział 
w organizowanej imprezie sportowej. Niepodanie danych uniemożliwi realizację celu. 

mailto:iod@csir.pl


 

OŚWIADCZENIE I WYRAŻENIE ZGODY OPIEKNÓW PRAWNYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
ZAWODNIKA UCZESTNIKA WYDARZENIA POGORIA OPEN WATER 

VII Otwarte Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej w pływaniu na wodach otwartych 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo  w zawodach VII Otwartych  Mistrzostwach  Dąbrowy Górniczej w 

pływaniu na wodach otwartych podopiecznej /podopiecznego ……………………………………………………. 

        (Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

 

 Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym małoletniego w imieniu którego składam 

wymagane zgody i oświadczenia, 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej w postaci adresu e-mail oraz telefonu w celach związanych z organizacją, przygotowaniem  

i przeprowadzeniem imprezy, 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojej/mojego podopiecznej/podopiecznego przez 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i 

rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy,  

 Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany, że zgoda może być wycofana w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………………. 
  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 Oświadczam, że nie stwierdzono u podopiecznego/podopiecznej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz że 

nie występują objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2 , 

 Oświadczam, że podopieczny/podopieczna nie przebywał/ przebywała na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym, a w ostatnich 14 dniach nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną 

o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym, 

 Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przyjętych procedurach bezpieczeństwa 

zastosowanych podczas turnieju  zawartych w regulaminie, zapoznałam/zapoznałem się z nimi i 

zobowiązuje się do ich stosowania przez podopieczną/podopiecznego, 

 Zobowiązuję się do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po 

imprezie sportowej pojawiły się zmiany w stanie zdrowia podopiecznej/podopiecznego, które mogą 

wskazywać na zakażenie koronawirusem. 

 

 

…………………………………………………. 
 (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 Oświadczam, że podopieczna/podopieczny jest w pełni sprawna/sprawny fizycznie i nie ma żadnych 

przeciwwskazań lekarskich do udziału w rywalizacji sportowej w Pogoria Open Water  oraz intensywnego 

wysiłku fizycznego w kategoriach wiekowych, konkurencjach i dystansach przewidzianych regulaminem, 

 Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za udział podopiecznego w zawodach oraz 

zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany i mam pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, 

wynikających z charakteru tego wyścigu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia.. 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałem się z Regulaminem imprezy Pogoria Open Water i akceptuje 

bez zastrzeżeń jego warunki,  

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla uczestników zawodów dotyczącą 

zasad przetwarzania przekazanych danych osobowych podopiecznej/podopiecznego w celu udziału w 

Pogoria Open Water . 

 

…………………………………………………. 
  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 


