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OŚWIADCZENIE 

opiekuna prawnego zawodnika 

 Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych moje dziecka przez administratora danych 

osobowych Łódzkiego Okręgowego Związku Pływackiego (ŁOZP) w zakresie organizacji zawodów pływackich. Wyrażam 

zgodę na publikację wizerunku uczestnika w celach promocyjnych ŁOZP na jego oficjalnej stronie internetowej, portalu 

społecznościowym Facebook oraz w lokalnych mediach. 

Imię i Nazwisko 
zawodnika: 

 

Data urodzenia 
zawodnika: 

(w formacie RRRR-MM-DD) 

 

Imię i nazwisko 
opiekuna prawnego: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

1) Administratorem danych osobowych (dalej ADO) uczestnika jest ŁOZP. 

2) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zawodów pływacki orgaznizowanych przez ŁZOP oraz promowania 

działań ADO zgodnie z dobrowolnie wyrażona zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na:  

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy Klubu oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie 

internetowej i portalu Facebook ŁZOP oraz lokalnych mediach,  

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych 

i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli dane 

przetwarzana są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnej 

chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy o ochronie danych osobowych mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4) Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenia ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. 

celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi np. obsługa informatyczna zawodów, IT, hosting strony internetowej, przy 

czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione za zgodą firmie Facebook Inc. Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe mogą zostać 

udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.  

5) Dane uczestników zawodów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

6) ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem wizerunku na 

oficjalnym profilu w portalu społecznościowym Facebook (USA) za wcześniej udzielona zgodą. 

7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia przez ADO oficjalnej strony internetowej i profilu w portalu 

społecznościowym Facebook. 

8) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zawodach. 
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