
 

 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

UCZESTNIKA W OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - zawody 
ogólnopolskie we wspinaczce osób z niepełnosprawnością” 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywania wizerunku we wszystkich celach 
zawiązanych z moim uczestnictwem w Zawodach wspinaczkowych „Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we wspinaczce 
osób z niepełnosprawnością”  organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji z siedzibą w Tarnowie, 
w tym również na:  
 Gromadzenie i umieszczanie moich danych osobowych jako informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez Fundację 

REPI, a także w plikach programów komputerowych i innych dokumentach związanych z zawodami, 
 Wykorzystywanie mojego wizerunku – w związku z realizacją, promocją ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - 

zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób niepełnosprawnością i przyszłych zawodów – na zdjęciach, na stronach 
internetowych Fundacji, na portalach społecznościowych, w mediach, na nośnikach reklamy i promocji, a także partnerom  
i darczyńcom ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób z 
niepełnosprawnością Przekazywanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji) mediom, 
portalom społecznościowym, a numeru PESEL towarzystwu ubezpieczeniowemu nnw. 

 
Tarnów, dnia ………………………………..       ……………………………….. ……………………………….. 
           (podpis uczestnika)      (podpis opiekuna) 

 
                   

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Obowiązek Informacyjny ADO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), 
zwanego dalej RODO, informuję, że:  
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji z siedzibą w Tarnowie przy 

ulicy Hodowlanej 6, 33-100 Tarnów.  
 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: tel. 14 6273503, mejlowo: biuro@repi.pl. 
 Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: związany z wpisaniem na Listę zawodników ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - 

„Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób z niepełnosprawnością (na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią 
zgody). 

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Obowiązek podania danych wynikający z właściwych przepisów prawa, w tym: 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 
123 poz. 776; tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 511 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587). Podanie danych jest niezbędne do 
wpisania Pana/Pani na Listę zawodników ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we 
wspinaczce osób z niepełnosprawnością  

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym - warunkiem 
niezbędnym do wpisania Pana/Pani na Listę zawodników. Konsekwencją niepodania danych osobowych i brak zgody na ich 
przetwarzanie będzie brak możliwości wpisania Pana/Pani na Listę zawodników. 

 Dane będą przechowywane przez okres 2 lat/miesięcy od zakończenia ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - 
zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób z niepełnosprawnością 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia lub 
ograniczenia, przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie, co skutkowało będzie skreśleniem z Listy zawodników. 
 Posiada Pan/Pani prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). 
 Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, iż przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 Pana/Pani dane osobowe oraz wizerunek będą udostępniane w mediach, na stronach internetowych oraz na portalach 

społecznościowych Warsztatu, Fundacji oraz ich partnerów i sponsorów, a także numer PESEL ubezpieczycielowi nnw,  
 Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz wizerunku będą: organy, których uprawnienie do dostępu do danych osobowych 

wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Fundacje 
LOTTO  Fundację REPI, odbiorcy mediów, stron internetowych oraz na portali społecznościowych Warsztatu, Fundacji oraz ich 
partnerów, darczyńców ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH - „Na sportowo  - zawody ogólnopolskie we wspinaczce osób z 
niepełnosprawnością 

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



 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 

 
Tarnów, dnia ………………………          ……………………………….. 
             (podpis)      

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna zostaje podpisana przez osobę samostanowiącą o sobie lub przez wyznaczonego przez sąd 
opiekuna prawnego.  


