
                                                                                                                                                     

                                                                  KARTA ZGŁOSZENIA
DO

III MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W

BIEGU NA 1,5 KM

NAZWISKO: ……………………………………………………..……………..

IMIĘ: ………………………………………………………..…………………...

E – MAIL: …………………………………………..…………………………...

JEDNOSTKA: ……………………………..……………………………………

…………………………………………..………………………………………...

                                                                                  . …………………………………………..
                                                                                               Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  Regulaminem III  Mistrzostw Wielkopolski  Pracowników
Pomocy Społecznej w Biegu na 1,5 km w Gostyniu w dniu 26.04.2020 r. organizowanych przez
„ Stowarzyszenie Ja też pomagam” i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu,
ul. Wrocławska 250, 63 -800 Gostyń.

                                                                                  …………….……………………………………
                                                                                                     Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno – sportowej na własną odpowiedzialność i
przyjmuję  do  wiadomości  Regulamin  III  Mistrzostw  Wielkopolski  Pracowników  Pomocy
Społecznej w Biegu na 1,5 km w Gostyniu w dniu 26.04.2020 r.                  
Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach.

                                                                                  …………….……………………………………
                                                                                                     Data i czytelny podpis



ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   w
Gostyniu moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, o stanie zdrowia w celu
uczestnictwa w III Mistrzostwach Wielkopolski Pracowników Pomocy Społecznej w Biegu na 1,5
km w Gostyniu w dniu 26.04.2020 r. których organizatorami są „ Stowarzyszenie Ja też pomagam”
i  Miejsko –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gostyniu,  ul.  Wrocławska 250,   63  -800
Gostyń w oparciu  o  art.  6  ust.  1  lit.  a  oraz  art.  9  ust.  1  lit.  a 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Jestem  świadoma  (y)  przysługującego  mi  prawa  do  wycofania  zgody,  jak  również  faktu,  że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem, a moje dane w podanym wyżej zakresie będą przetwarzanie jedynie w
celu  archiwalnym  do  potwierdzenia  istnienia  zgody  przed  datą  jej  cofnięcia.

Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia. 

                                                                              ……………...……………………………………
                                                                                                      Data i czytelny podpis

                

 ZGODA  NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU                    

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  przez  Miejsko  –  Gminny
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  oraz  Stowarzyszenie  „Ja  też  pomagam”  mojego
wizerunku  utrwalonego  w  postaci  zdjęć  i  filmów  wykonanych  podczas   III  Mistrzostw
Wielkopolski Pracowników Pomocy Społecznej w Biegu na 1,5 km w Gostyniu w dniu  26.04.2020
r.  w celach informacyjnych i promocyjnych przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63 - 800 Gostyń oraz podmioty współpracujące  z Ośrodkiem

Niniejsza zgoda: 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 
dotyczy  wykorzystywania  wizerunku  w  materiałach  lub  w  związku  z  wydarzeniami
mającymi na celu promocję Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

Wizerunek,  o którym  mowa  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form  elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Jestem  świadoma  (y)  przysługującego  mi  prawa  do  wycofania  zgody,  jak  również  faktu,  że
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem, a moje dane w podanym wyżej zakresie będą przetwarzanie jedynie
w celu archiwalnym do potwierdzenia istnienia zgody przed datą jej cofnięcia.

Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia.          

                                                                                    …………………………………………………
                                                                                                      Data i czytelny podpis



Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z siedzibą                           w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800
Gostyń.

2. Inspektor danych osobowych
Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczył inspektora danych
osobowych, z którym można się kontaktować: listownie na adres: ul. Wrocławska 250, 63-
800  Gostyń,  telefonicznie:  65  572  01  11,  fax  65  572  39  11,  poprzez  e-mail:
iod@mgopsgostyn.pl

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uczestnictwa  w  III  Mistrzostwach
Wielkopolski Pracowników Pomocy Społecznej w Biegu na 1,5 km w Gostyniu w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z
ustawy                   z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa i  podmioty  przetwarzające
realizujące usługi na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/  Pana dane przetwarzane będą  przez okres niezbędny do realizacji  celów, w jakich
zostały  zebrane,  a  po  tym  czasie  przez  okres  wynikający  z  rzeczowego  wykazu  akt
stosowanego w jednostce – 5 lat.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do  sprostowania swoich
danych osobowych,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do
wycofania  zgody  bez  wpływu  na  zgodność  z  przetwarzaniem,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -   Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Niepodanie  danych  będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa                 w biegu.

8. Profilowanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

mailto:iod@mgopsgostyn.pl

