
 

 

 

……………………………., dnia………………………..2017 r.  

województwo …………………………………………. 

  

..…........................……………………………………. nazwisko i imię zawodnika*/trenera*/opiekuna* /osoby funkcyjnej*  

   

O Ś W I A D C Z E N I E 

● Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych */ mojego dziecka*/ wychowanka*, zawartych w zgłoszeniu  

i liście meldunkowej/pokwitowaniu świadczeń w celu organizacji i przeprowadzenia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

halowych Lubuskie 2017. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści 

swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz ich usunięcia. Administratorem Danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101 poz. 926, ze zm.) jest Lubuska Federacja Sportu z siedzibą ul. Drzonków – 

Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w XXIII Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 zgodnie z Decyzją nr 7 MSiT z dnia 26 stycznia 2017 r. 

…………………………..…………………………………………………………...  

Data, czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

● Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu i liście meldunkowej/pokwitowaniu świadczeń do 

XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu 

Województwa Lubuskiego w celu ich przetwarzania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Lubuskiego, w tym 

administrowanych przez nie systemach informatycznych, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczaniem XXIII 

Ogólnopolskiej Olimpiady  Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu 

zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz ich usunięcia. Administratorem Danych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101 poz. 926, ze zm.) jest Lubuska 

Federacja Sportu z siedzibą ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednak 

konieczne do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 zgodnie z Decyzją nr 7 MSiT z 

dnia 26 stycznia 2017 r. 

…………………………..…………………………………………………………...  

Data, czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

● Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka/wychowanka* w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017, w tym do publikacji, pokazywania  

i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich  mediach. Oświadczam, że zostałem(am) 

poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz ich usunięcia. 

Administratorem Danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101 poz. 

926, ze zm.) jest Lubuska Federacja Sportu z siedzibą ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. Wyrażenie powyższych zgód 

jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 zgodnie 

z Decyzją nr 7 MSiT z dnia 26 stycznia 2017 r. 

…………………………..…………………………………………………………...  

Data, czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

* właściwe podkreślić 
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