
MEETING MŁODYCH LESZCZY 
GIŻYCKO 2018 

 
Działając w imieniu własnym jak i małoletnich zawodników: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do niego przez Uczniowski Klub Żeglarstwa 

Regatowego NIEGOCIN (zwanego dalej „Organizatorem Regat”) z siedzibą w Giżycku, przy ul. Nadbrzeżnej nr 15, 

wpisanego do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Starostę Powiatowego w Giżycku, pod nr 10, jako niezależnego 

administratora danych, w celach związanych z organizacją w okresie od dnia 23.08.2018 do dnia 26.08.2018 roku, regat 

Meeting Młodych Leszczy odbywających się w Giżycku (zwanych dalej „Regatami”), tj.: 

1) zgłoszenie do Regat, w tym w szczególności rejestracja i przetwarzanie danych dotyczących aktualnych badań lekarskich 

(dotyczy tylko zawodników polskich), licencji sportowej zawodnika PZŻ, ubezpieczenia OC 

2) ustalenie list startujących w Regatach, 

3) przeprowadzenie Regat, 

4) obliczenie i opublikowanie wyników Regat, 

5) ustalenie i opublikowanie rankingów Regat, 

 

przy czym ilekroć mowa o publikacji rozumie się przez to publikację w wersji papierowej, jak również w internecie na 

stronach Organizatora Regat. 
 

2. przekazanie danych osobowych zawodników firmie STANISŁAW KLIMASZEWSKI UPWIND z siedzibą w Giżycku, 

ul. Rolnicza 57, 11-500 Giżycko, NIP 8451919123, działającej na zlecenie Organizatora Regat dla celów obsługi zgłoszeń 
oraz wyników online na platformie Upwind24.pl. 

 

 

  TAK /     NIE 

 

3. przekazywanie przez Organizatora Regat danych osobowych małoletnich, w tym utrwalonych w trakcie Regat wizerunku i 

głosu do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist w celu przetwarzania, w tym publicznego udostępniania, na potrzeby 

Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (72-400), przy ul. Gryfitów 1, którego akta 

rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000112518 do działalności informacyjnej promującej klasę Optimist i działalności 

statutowej ww. Stowarzyszenia. 

  TAK /     NIE 

 

4. nieodpłatne utrwalanie wizerunku mojego i małoletnich i głosu w materiale filmowym, fotograficznym lub dźwiękowym, 

realizowanym przez lub na zlecenie Organizatora Regat w związku z moim udziałem w Regatach, a ponadto, na nie 

ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku i głosu (w dowolnej części) i opatrzonego w 

zależności od potrzeb moim imieniem i nazwiskiem w szczególności na następujących polach eksploatacji (przetwarzania): 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania dowolną techniką, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 

lub na błonie fotograficznej/filmowej bądź w jakikolwiek inny sposób, bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz kopiowania takich zapisów, archiwizacji 

zapisów, dokonywanie obróbki cyfrowej oraz retuszu mojego wizerunku, i posługiwanie się nim w utworach 

(kompozycjach) składających się na wytworzony materiał i zawierających także wizerunki innych osób, hasła 

reklamowe oraz przedstawiających przedmioty materialne, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami materiału, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, 

najem egzemplarzy, sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

c) w zakresie rozpowszechniania, w sposób inny niż określony w lit b) powyżej – publicznego wyświetlania w dowolnej 

wersji językowej, dowolną techniką (w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych 

systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym 

lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub 

telekomunikacyjnych), nadawania, reemitowania, odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą 

wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w telewizji, internecie, na pokazach, promocjach, 



eventach, przy czym prawo to ma charakter ponadgraniczny i nieograniczony w czasie, z zastrzeżeniem prawa do 

wykonania dubbingu i podłożenia listy dialogowej oraz rozpowszechniania tak powstałej wersji w zakresie powyższym 

bez uzyskiwania dodatkowej zgody i zapłaty wynagrodzenia. 

  TAK /     NIE 

  

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN informuje:  

1. Siedzibą klubu jest Giżycko (adres ul. Nadbrzeżna 15, a jego akta rejestrowe przechowywane są pod adresem jw. 

2. Dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu przetwarzane będą  w związku z realizacją celów wskazanych powyżej. 

3. Podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

5. Pana/Pani dane, w opisanym wyżej zakresie, mogą̨ zostać́ przekazane Polskiemu Stowarzyszeniu Klasy Optimist z siedzibą w 

Kamieniu Pomorskim (72-400), przy ul. Gryfitów 1, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000112518. 

6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie niniejszej zgody, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), jak również w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 3) i 5) 

oraz ust. 4 ww. Ustawy.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie niniejszego zgłoszenia. 

8. Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), każdej osobie 

przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:  

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby 

i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i 

nazwiska, 

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, 

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej 

formie treści tych danych, 

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany 

do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, 

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze 

względu na jej szczególną sytuację, 

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), gdy administrator danych zamierza 

je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi 

danych, 

9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że podane przez Pana/Panią 

dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego. Organem 

nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku, Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. 

 

...............................................                                                                                                                                    

data i czytelny podpis 


