
XX EDYCJA HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW
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NAZWA DRUŻYNY

OŚWIADCZENIE
 zawodnika pełnoletniego

 ......................................................................................................…
IMIĘ I NAZWISKO

.........................................................................…………………..
DATA URODZENIA

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAMY  DRUKOWANYMI  LITERAMI

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w turnieju.
2. W przypadku odniesienia kontuzji nie będę wnosił roszczeń w 

stosunku do organizatora.
3. Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.

……………………………………………………………………… 
data i podpis uczestnika

KLAUZULA  INFORMACYJNA
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁUKOWIE

Zgodnie  z  art.  13  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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSiR w Łukowie, 

ul. Browarna 63, tel: 515 137 778, mail: osir-lukow@wp.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie
jest Monika Jakubowska, e-mail: iodo@osir.lukow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rejestracji 
uczestników imprezy sportowej.

4)  Dane osobowe przechowywane będą przez okresy 14 dni od zakończenia 
imprezy.

5) Ma Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże nie 
podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 
skutkować brakiem zgody na uczestnictwo w imprezie.

8) W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich 
nie wymagane jest zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku: osoby 
stanowiącej szczegół całości; zgromadzenia, krajobrazu, publicznej 
imprezy, w tym przypadku HLPN.

…………………………………
data i podpis
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