
XXI edycja spływu rzeką Mrogą z Dmosina do Głowna Mroga Trophy 2022
Oświadczenie pełnoletniego zawodnika, Zgoda pełnoletniego zawodnika

PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”
□ wyrażam zgodę na swój udział w imprezie sportowej - XXI edycji spływu rzeką Mrogą z Dmosina do
Głowna  Mroga  Trophy  2022  organizowanej  przez  Gminę  Miasta  Głowno  w  dniu  20.08.2022  r.  oraz
oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi udział w ww.
imprezie.
□  Akceptuję Regulamin XXI edycji spływu rzeką Mrogą z Dmosina do Głowna Mroga Trophy 2022.
Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. Dz.U.2021.1062 t.j.):

□ Wyrażam zgodę             □ Nie wyrażam zgody
na  nieodpłatne  wykorzystywanie  przez  Organizatora  XXI edycji  spływu  rzeką  Mrogą  z  Dmosina  do
Głowna Mroga Trophy 2022 zdjęć, filmów oraz publikację mojego  wizerunku, zarejestrowanego w trakcie
uczestnictwa  w spływie  dowolną  techniką  zapisu  i  wykorzystania  zarejestrowanego  materiału  w celach
związanych z promocją Miasta Głowna wyrażoną w haśle „Głowno Rodzinna Re-Kreacja”. Zdjęcia te mogą
być wykorzystywane w szczególności: na stronie internetowej www.glowno.pl, we wszelkich materiałach
promocyjnych wydawanych przez Gminę Miasta Głowno oraz w mediach relacjonujących ww. wydarzenie,
jak również na rozpowszechnianie  poprzez utrwalenie,  obróbkę,  przetwarzanie,  przekaz i  powielanie  na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji
działań Organizatora.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,
iż  zdjęcia  oraz  filmy  mogą  zostać  umieszczone  na  stronie  internetowej  na  stronie  internetowej
www.glowno.pl, we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę Miasta Głowno oraz
w mediach relacjonujących ww. wydarzenie oraz w mediach (prasa, telewizja), zgodnie z Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną:
1.  Administratorem  danych wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wyrażonej
powyżej  jest  Gmina  Miasta  Głowno reprezentowana  przez  Burmistrza  Głowna z  siedzibą  przy  ul.
Młynarskiej 15, 95-015 Głowno, tel.: (42) 719-11-51, adres e-mail: sekretariat@glowno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
Magdalena Kuszmider  inspektor@glowno.pl. tel. 607-770-718
3. Cel zbierania danych jest:
-  realizacja  procedury  uczestnictwa  w  imprezie  sportowej  -  XXI  edycji  spływu  rzeką  Mrogą
z Dmosina do Głowna Mroga Trophy 2022,
- propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnej rekreacji rodzinnej, integracja wielopokoleniowa,
wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka przeciwalkoholowa,
-  promocja  Głowna  i  Rodzinnej  Re-Kreacji  (w  szczególności  w:  mediach,  internecie,  wydawnictwach
promocyjnych, kampaniach reklamowych).
4. Podstawa prawna: art. 6 lit a RODO tj. zgoda.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo  sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych,
 prawo  do   cofnięcia  zgody w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  będzie
skutkowało  brakiem możliwości  uczestnictwa  w imprezie  sportowej  -  XXI  edycji  spływu rzeką  Mrogą
z Dmosina do Głowna Mroga Trophy 2022.
7.  Dane  przekazane  przez  Panią/Pana  mogą  zostać  przekazane  innym  podmiotom na  podstawie
przepisów prawa.  Dane w zakresie  wizerunku mogą zostać  przekazane firmom wykonującym materiały
i gadżety promocyjne na zlecenia miasta Głowna. Dane w zakresie wizerunku oraz personaliów: imienia,
nazwiska,  wieku,  miejscowości  zamieszkania,  mogą  być  upubliczniane  w  mediach  tradycyjnych
i elektronicznych (w tym: www.glowno.pl, www.mrogatrophy.glowno.pl oficjalny profil miasta Głowna na
fb).

mailto:inspektor@glowno.pl


8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma
zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

   .............................................………….                          .........................................……………...
           Miejscowość, data imprezy                                                              Czytelny podpis zawodnika


