
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAWODNIKA

Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR - Gołdap 01.08.2020r

Imię i nazwisko uczestnika

Miejsce zamieszkania (miasto)

Nazwa drużyny / klubu / szkoły

Wyrażam zgodę na udział  w w/w Turnieju oraz oświadczam, iż nie występują u mnie  przeciwwskazania 
zdrowotne uniemożliwiające mi udział w Turnieju. 

Zapoznałem(am) się z Regulaminem Turnieju (w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych) i 
akceptuję jego postanowienia.

                                         …….……………………….
                                                           podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 
zadań OSiR w Gołdapi związanych z realizacją oraz promocją Turnieju poprzez umieszczenie informacji o 
Uczestnikach (w szczególności zwycięzcach) oraz ich wizerunku w materiałach reklamowych  i 
promocyjnych OSiR w Gołdapi oraz Gminy Gołdap, w tym na oficjalnych stronach internetowych OSiR w 
Gołdapi, w szczególności na stronach www.osirgoldap.pl oraz na stronach OSiR w Gołdapi na portalu 
Facebook i YouTube

Przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                                         …….……………………….
                                                           podpis

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w 
związku z udziałem w Turnieju w szczególności poprzez:
a) utrwalanie, archiwizowanie i trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, w tym 
wytwarzania jego egzemplarzy wszelką dostępną techniką (np. drukarską, reprograficzną, poligraficzną, 
zapisu magnetycznego lub cyfrową), także przy użyciu komputera i wszelkich nośników pamięci 
elektronicznej;
b) publicznego wyświetlania, wystawiania, a także udostępniania jego lub jego opracowania w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym ich udostępnienia 
(publikowania i zwielokrotniania utworu) za pośrednictwem sieci Internet na dowolnych, wybranych przez 
OSiR w Gołdapi portalach i stronach internetowych, w szczególności na stronach internetowych OSiR w 
Gołdapi i Gminy Gołdap, stronach mediów publicznych (w tym lokalnych) oraz na stronach portali Facebook
i Youtube;
c) wykorzystywanie na polach eksploatacji wymienionych powyżej w celu reklamy i promocji działalności 
OSiR w Gołdapi i Gminy Gołdap zarówno w związku z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju, jak i po 
jego zakończeniu. 

                                     …….……………………….
                                           data i czytelny podpis


