
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO UDZIAŁU W PIKNIKU SOŁECKIM 

W KOMAROWIE-OSADZIE 

 

Zgłaszam drużynę z miejscowości ___________________________________ w składzie: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

do udziału w Pikniku Sołeckim. Kierownik drużyny ___________________________  

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKÓW  

 
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim 

podpisem zapewniam, że stan mojego zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach, oraz że 

zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.  

 

Organizator: Gmina Komarów-Osada, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Jednostka OSP w 

Komarowie-Osadzie wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez 

akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora 

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Pikniku Sołeckim, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna 

i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

W związku z uczestnictwem w Pikniku Sołeckim wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka* w: 

 

o publikacjach na stronach internetowych: www.komarow.pl, www.soknaszabiblioteka.com, ias24.eu 

o publikacja na portalach społecznościowych Facebook  

o celach związanych z promocją organizatora 

 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

Niniejsze oświadczenie jest ważne przez okres ww. celu. 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 (data, podpisy zawodników)  _______________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komarow.pl/
http://www.soknaszabiblioteka.com/


 

 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie 

podpisu.  

 

 

Wyrażam zgodę na start mojego syna/ mojej córki __________________________________  

_________________________________________w w/w zawodach. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie. 

                 Data,  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
CZYTELNY PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO 

OPIEKUNA 

  

  

  

  

               

     

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy Piknik Sołecki jest Gmina Komarów-

Osada i Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie - Osadzie (adres: ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, adres 

e-mail: sokanimator2@wp.pl numer telefonu: 84 6388659).  

2. W Gminie Komarów-Osada i Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie powołany został Inspektor 

Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Pikniku Sołeckiego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia 

danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją zabaw i konkurencji w ramach Pikniku dane osobowe zwycięzców mogą być podawane do 

wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w 

związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych takich 

jak: Imię i nazwisko, wiek, miejscowość jaką reprezentuje. 

 

(data, podpisy zawodników)  _______________________________________________________ 

mailto:sokanimator2@wp.pl

