Nazwisko i imię zawodnika :……………………………………………………………………………………
Data urodzenia:………………………………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie
mosir.opole.pl oraz pod adresem iod@mosir.opole.pl .
3. Dane przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia, organizacji i ogłoszenia wyników
Otwartych Mistrzostw w Nurkowaniu Sprawnościowym co jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym [RODO Art. 6. 1. e)].
4. Twoje dane w zakresie wyników i wizerunku mogą być podawane do publicznej wiadomości
podczas wydarzenia oraz publikowane na stronach internetowych i w mediach MOSiR oraz
jego partnerów.
5. Twoje dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako
informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
6. Twoje dane w zakresie wyników i wizerunku mogą być publikowane na portalach
społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas
portale korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
7. Dane mogą być też ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie
świadczonych dla nas usług w oparciu o odpowiednie umowy powierzenia. W szczególności
może to być nasz serwis IT, dostawcy usług hostingu lub partnerzy organizacyjni turnieju.
8. Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zawodów. Informacje o
zwycięzcach zawodów będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do
momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. Zdjęcia z zawodów
będziemy przetwarzać do wycofania Twojej zgody.
9. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu
oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
10. Masz prawo cofnięcia wyrażonych zgód. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody w zakresie wizerunku spowoduje zaprzestanie
przetwarzania wizerunku.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku związanego z
uczestnictwem w Otwartych Mistrzostwach w Nurkowaniu Sprawnościowym w materiałach
drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Opolu oraz jego partnerów w celach promocyjnych i informacyjnych.

Data i podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
1. Oświadczam, iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał/a roszczeń odszkodowawczych
względem organizatorów.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem turnieju i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w Mistrzostwach w Nurkowaniu
Sprawnościowym.

Potwierdzam prawdziwość podanych danych oraz zapoznałem/am się z powyższym oświadczeniem.

Data i podpis uczestnika:

