
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 
Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………………….. 

(imię nazwisko) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Fundację RYKOWISKO, do promowania działań 

związanych z organizacją V edycji Biegu Mikołaja,  poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów 

filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2016 r. 

poz.666, z późniejszymi zmianami). 

Poinformowano mnie, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek), jest Fundacja RYKOWISKO, 

z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 13/18, w Płocku (kod pocztowy: 09-410), tel. 668-552-396, adres e-mail: 

rykowisko.kontakt@gmail.com (dalej: Fundacja). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Podanie Fundacji danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania 

danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu. 

4. Dane osobowe (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania) nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres 

zamieszkania) będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcami danych (wizerunek) będą 

osoby, podmioty i instytucje, które będą mogły zapoznać się z moim wizerunkiem upowszechnionym 

w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Fundacji. 

5. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Fundacja nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo – do czasu odwołania przeze mnie niniejszej zgody. 

8. Osoba przekazująca dane posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

……………………………………. 

data i podpis  

osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………………..………………………... 
(imię nazwisko) 

 

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez 

Fundację Rykowisko, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia V edycji Biegu Mikołaja 

Umożliwienie odbioru pakietu oraz kontaktu z zawodnikiem 
  (cel przetwarzania danych osobowych) 

 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 

poinformowano mnie, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rykowisko z siedziba przy ulicy Jana Pawła II 

13/18 w Płocku (kod pocztowy: 09-410) tel. 668-552-396, adres e-mail: rykowisko.kontakt@gmail.com)  

2. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Podanie danych Fundacji jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. 

4. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwa realizacja ww. celu. 

5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Fundacja nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wymaganego do udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

9. Osoba przekazująca dane posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 

organy nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

……………………………………………… 

                                                                                                               (Data i podpis ) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, iż biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność. Jestem odpowiednio 

przygotowany(a) do wysiłku podczas biegu oraz zgodnie z moją obecną wiedzą, nie posiadam żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Zapoznałem(am) się z Regulaminem, całkowicie go 

akceptuję i zobowiązuję się go przestrzegać.  

……………………………………………… 

                                                                                                               (Data i podpis ) 

 


