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Załącznik nr 1 

KARTA UCZESTNICTWA 

 XVI Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś  

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś 

Kluszkowce, 6 lutego 2021 r. 

1. Imię i nazwisko: 

 

 

2. Adres zamieszkania:  

 

 

 

3. Telefon kontaktowy:  

 
 

4. Data urodzenia i klasa w przypadku dzieci i młodzieży:  

     (pod uwagę brana jest klasa, do której uczeń uczęszcza, nie wiek). 

 

 

5. NR PESEL: 
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Załącznik nr 2a 

Załącznik nr 12a do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

 
Data…………………………… 
                                    

 
Oświadczenie  

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych  oraz na wykorzystanie  
wizerunku dziecka 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

oraz umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek oraz wypowiedzi 

mojego syna/córki …………………..……………………………………………..……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (zwany dalej: GOKiS), 

podczas:  

XVI Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o 

Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś, 6 lutego 2021 w Kluszkowcach, 

w mediach, tj.: na stronie internetowej GOKiS, na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś, 

 w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystany nieodpłatnie oraz tylko i wyłącznie w celu: 

• promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku GOKiS, w szczególności 
poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz 
innych profilach internetowych zarządzanych przez GOKiS oraz w mediach (prasa, 
serwisy internetowe), 

• wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez GOKiS, 
• realizacji przez GOKiS innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych 

 czy też edukacyjnych. 

 

Oświadczenie moje ważne jest do czasu odwołania zgody i powiadomienia o tym fakcie GOKiS. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

                                                                …………………………………………………………….. 
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                                                                                       Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 
 

Załącznik nr 2b 

Załącznik nr 12b do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

 
Data…………………………… 
                                    

 
Oświadczenie  

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych  oraz na wykorzystanie wizerunku  
osoby dorosłej 

 

 
Ja ,   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek oraz wypowiedzi zarejestrowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (zwany dalej: GOKiS), podczas:  

XVI Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o 

Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś, 6 lutego 2021 w Kluszkowcach, 

w mediach, tj.: na stronie internetowej GOKiS, na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś,  

w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystany 

nieodpłatnie oraz tylko i wyłącznie w celu: 

• promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku GOKiS, w szczególności 
poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz 
innych profilach internetowych zarządzanych przez GOKiS oraz w mediach (prasa, 
serwisy internetowe), 

• wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez GOKiS, 

• realizacji przez GOKiS innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych 
 czy też edukacyjnych. 

 

Oświadczenie moje ważne jest do czasu odwołania zgody i powiadomienia o tym fakcie GOKiS. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

                                                                               
                                                                …………………………………………………………….. 
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                                                                                          Czytelny podpis  
 

 

Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna 

Klauzula informacyjna RODO (dla osób dorosłych/ rodziców/opiekunów prawnych) 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)- 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (dalej: GOKiS)z siedzibą 32-089 Biały Kościół, ul. 
Królowej Jadwigi 4. 
Kontakt z GOKiS – tel.: 12 419-19-21; e-mail: gokis@wielka-wies.pl 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOKiS jest:  Agnieszka Madoń  

e-mail: madon.rodo@gmail.com  

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane będą w celu wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie wyrażonej zgody  (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia 
(na zasadzie współpracy). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich, 
tj. spoza UE. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 

6. Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do danych swoich i swojego dziecka (na podstawie art. 15 
RODO),do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do 
bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie 
art. 18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie 
art. 21 RODO) 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału 
dziecka w wydarzeniu.  

10. Wyrażenie zgody na udział dziecka w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
danego wydarzenia. 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
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 ………………..…………………………….   ……………………………..………………………………………… 
   miejscowość i data                    czytelny podpis/ rodzica/ prawnego opiekuna  

 

Załącznik nr 4 

PROGRAM XVI Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy Wielka Wieś  

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś 

Kluszkowce, 6 lutego 2021 r. 

 
▪ 9.30 – otwarcie  XVI Mistrzostw Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim o 

Puchar Wójta Gminy  - przy  restauracji  „Strusia koliba” (w pobliżu dolnej stacji  wyciągu 

orczykowego C), omówienie zasad bezpiecznego zachowania na stoku, rozdanie 

numerów startowych, 

▪ 10.00  - rozjeżdżenie zawodników, oglądanie trasy slalomu, 

▪ 11.00 – I przejazd slalomem, 

▪ 12.30 – II przejazd slalomem, 

▪ 14.00 – zakończenie zawodów- ciepły posiłek, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, 

 

UWAGA: podane godziny są orientacyjne, mogą nieznacznie ulec zmianie. 

 


