
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„ TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA WISŁY” 

Organizator TURNIEJU: Klub Sportowy „Wiślańskie Orły”,  
Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle 

Zgłaszający uczestnictwo w TURNIEJU 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..……, Rocznik urodzenia: ………….….………  

Miejscowość: ………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Turnieju Tenisa Stołowego „O Puchar Burmistrza Wisły,  
w tym z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy w nim 
zawarte. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Urząd Miejski w Wiśle z siedzibą: Pl. B. Hoffa 3, 43 – 640 Wisła jako administratora danych osobowych podanych w 
zgłoszeniu w celach związanych z: 

- udziałem w TURNIEJU; 
- wyłonieniem zwycięzców i przyznania nagród; 
- promowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz osiągnięć sportowych dorosłych z regionu Wisły. 

Jestem świadoma/my, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,  
że uczestnictwo w TURNIEJU będzie niemożliwe. 

Zgoda na publikowanie wizerunku 

Ja niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz art. 81ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz.U.2019 poz. 1231) 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Urząd Miejski 
w Wiśle z siedzibą: pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła, mojego wizerunku zarejestrowanego podczas „TURNIEJU 
organizowanego przez Urząd Miejski w Wiśle.  
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa miasta Wisła (www.wisla.pl), media społecznościowe, 
prasa lokalna (Echo Wisły). Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em 
poinformowana/ny, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
 

Wisła, dnia…………..……        …………………………………………………                     ……………………………………………………... 

                                                     (czytelny podpis uczestnika pełnoletniego)             (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna uczestnika niepełnoletniego 


