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Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik do Regulaminu
SPARTAKIADY SENIORÓW - AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU 

Stowarzyszenie
„Odnaleźć siebie"

76’150 Darłowo, ul. Ojca D.Tynieckiego 2 
NIP 4990567959; Regon 320512287

KRS 0000303959
Karta zgłoszenia

udziału drużyny................................................................

(miejscowość, data)

(nazwa drużyny, miejscowość)

w SPARTAKIADZIE SENIORÓW - AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU, która odbędzie się 
w dniu 27 lipca 2018r. na boisku sportowym w Bukowie Morskim.
My, niżej podpisani:

1) zgłaszamy swój udział w imprezie pn. „SPARTAKIADA SENIORÓW - AKTYWNI 
W KAŻDYM WIEKU” organizowanej przez Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie” 
w dniu 27.07.2018r. w Bukowie Morskim, zwanej dalej Spartakiadą;

2) akceptujemy Regulamin Spartakiady;
3) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO*;
4) wyrażamy zgodę na nieodpłatną publikację naszego wizerunku utrwalonego 

w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach 
i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych 
przez Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie” w Darłowie oraz na nieodpłatne 
wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video, 
do celów realizacji Programu Marszałkowskiego - SPOŁECZNIK 2018

5) oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Odnaleźć Siebie” 
w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (dalej: my).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w Spartakiadzie 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 6 ust.
1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze).
Jeżeli w formularzu zaznaczyliście Państwo zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dane 
w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane 
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów).
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3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej - jeśli jest to 
konieczne, abyśmy mogli realizować założenia i zadania projektu „SPARTAKIADA 
SENIORÓW-AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU”.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych np. Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, itp.
4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była 
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.
5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku zaznaczenia zgody na nieodpłatną publikację wizerunku możecie Państwo 
wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) 
dotyczącą przetwarzanie Państwa danych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście 
Państwo zobowiązani do ich podania, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości uczestnictwa w Spartakiadzie.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.
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