
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAWODNIKA
XI EDYCJA GOŁDAPSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

(DLA OSÓB PEŁNOLETNICH)

Imię i nazwisko: Rozmiar koszulki:

Wyrażam zgodę na udział w Rozgrywkach Gołdapskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej - Sezon 2018/2019, oraz 
oświadczam, iż nie występują przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi udział w w/w zawodach. 

Zapoznałem(am) się z Regulaminem GHLPN 2018/2019 i akceptuję jego postanowienia.

                               ……………………….………….
                                           podpis zawodnika

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie dobrowolnie udzielonej 
zgody (art. 6 pkt.1 lit. a RODO) w celu zorganizowania turnieju, publikacji wyników i przeprowadzenia 
relacji medialnej.

3) Przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może zostać a każdej chwili cofnięta.

4) Pełna klauzula informacyjna zawarta jest w Regulaminie imprezy.

                               …..…………………..………….
                                           podpis zawodnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w celu wzięcia udziału w w/w Zawodach oraz 
opublikowania ich wraz z informacją o zwycięzcach w mediach w mediach oraz stronach internetowych 
Organizatora.

                               ……..………………..………….
                                           podpis zawodnika

Wyrażam nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na potrzeby przeprowadzenia w/w 
Zawodów w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na stronie 
internetowej Organizatora i lokalnych mediów.

                               ……..………………..………….
                                           podpis zawodnika



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAWODNIKA
XI EDYCJA GOŁDAPSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

(DLA OSÓB PEŁNOLETNICH)

Imię i nazwisko: Rozmiar koszulki:

Wyrażam zgodę na udział w Rozgrywkach Gołdapskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej - Sezon 2018/2019, oraz 
oświadczam, iż nie występują przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi udział w w/w zawodach. 

Zapoznałem(am) się z Regulaminem GHLPN 2018/2019 i akceptuję jego postanowienia.

                               ……………………….………….
                                           podpis zawodnika

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

5) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie dobrowolnie udzielonej 
zgody (art. 6 pkt.1 lit. a RODO) w celu zorganizowania turnieju, publikacji wyników i przeprowadzenia 
relacji medialnej.

7) Przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może zostać a każdej chwili cofnięta.

8) Pełna klauzula informacyjna zawarta jest w Regulaminie imprezy.

                               …..…………………..………….
                                           podpis zawodnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w celu wzięcia udziału w w/w Zawodach oraz 
opublikowania ich wraz z informacją o zwycięzcach w mediach w mediach oraz stronach internetowych 
Organizatora.

                               ……..………………..………….
                                           podpis zawodnika

Wyrażam nieodpłatną i nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na potrzeby przeprowadzenia w/w 
Zawodów w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na stronie 
internetowej Organizatora i lokalnych mediów.

                               ……..………………..………….
                                           podpis zawodnika


