
 

 

XXVIII OOM W SPORTACH ZIMOWYCH DOLNY ŚLĄSK 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………, dnia .. …………………….2022 

………………............................................................................................................... 
nazwisko i imię zawodnika*, opiekuna*, trenera*, sędziego*, organizatora* 

………………......................................................................................... 
czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 
*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/OPIEKUNA/TRENERA/SĘDZIEGO/ORGANIZATORA 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych przyjmuję do  

wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka*/wychowanka*/opiekuna*/trenera 

zawartych w zgłoszeniu, liście meldunkowej oraz innych dokumentach XXVIII Ogólnopolskiej  

Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk 2022” jest Dolnośląska Federacja Sportu, z  

siedzibą ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław 

2.Podane dane będą przetwarzane wyłączenie w celach ewidencyjnych, podatkowych,  

ubezpieczeniowych i sprawozdawczych. 

3. Podane dane będą udostępniane: 

Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji 

zadania. 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych osobowych mojego dziecka/wychowanka  

na potrzeby organizacji XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych  

„Dolny Śląsk 2022” 

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka*/mojego  

wizerunku* w materiałach promocyjnych i informacyjnych XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady  

Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk 2022” w tym do publikacji, pokazywania 

i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie oraz w mediach i Internecie. 

- Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednaj konieczne dla udziału w XXVIII OOM w sportach zimowych „Dolny Śląsk 

2022” wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych 

- Właściciel danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

- Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez  

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

cofnięciem. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej na adres administratora danych  

osobowych. 

- Oświadczam, że ja/moje dziecko* nie jestem chory/chora na Covid-19, nie jestem objęty/objęta kwarantanną w 

związku z Covid-19, nie miałem/miałam kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z Covid-19 w 

ciągu ostatnich 14 dni. Oświadczam, że będę przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących podczas XXVIII OOM 

w sportach zimowych „Dolny Śląsk 2022”. 


