
Załącznik nr 1. 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 
 

 
Imię i nazwisko 
 

 
 

 
Rok urodzenia 
 

 
 

 
Numer telefonu* 
 

 
 

 
Adres email* 

 

 
 

 
Nazwa zespołu 
 

 
 

 
Lider zespołu 
 

 
 

 
Oświadczenie 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Spartakiady. 
 
TAK / NIE** 
 

 
Przetwarzanie 
danych osobowych 
 

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY** 

na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku 
(utrwalonego na fotografiach, filmach, w przekazach telewizyjnych, 
internetowych, gazetach, magazynach) oraz na nieodpłatną, wielokrotną 
publikację mojego wizerunku i jego wykorzystanie w materiałach 
promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów i Sponsorów, 
włącznie z jego publikacją w sieci Internet, na stronach serwisów 
społecznościowych, np. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą 
informacyjną: 
 
TAK / NIE** 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) informujemy, że: 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadnotecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, ul. Bydgoska 23, 64-920 Piła. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
się skontaktować poprzez e-mail: nadnoteckiutw@onet.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji 
Pani/Pana na Spartakiadę, wydarzenie organizowane przez Nadnotecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. 

                                                           
*
 W celu informowania o ewentualnych zmianach w Spartakiadzie, np. jej odwołaniu. 

**
 Niewłaściwe skreślić. 



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 
 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane podczas realizacji 
wydarzenia - Spartakiady, w której zgłosił/a Pan/i wolę udziału lub do 
momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 W zakresie Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu 
rejestracji na wydarzenia – Spartakiadę, organizowane przez 
Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, ul. Bydgoska 23, 64-
920 Piła. W przypadku niepodania danych przeprowadzenie rejestracji 
nie jest możliwe. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
 

   
Miejscowość, data  Czytelny podpis 

 



 


