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WARCKA LIGA TENISA ZIEMNEGO 2021 

 

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia ligi  

oraz udostępnienia informacji o wynikach ligi, a także na upublicznienie mojego imienia i 

nazwiska wraz z telefonem kontaktowym, jak również kontaktowego adresu email. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia 

danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz 

Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych, ul. Parkowa 11, 98-290 Warta. 

 

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania 

Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych, ul. Parkowa 11, 98-290 Warta lub przez inne osoby na 

zlecenie Organizatora na potrzeby „Warckiej Ligi Tenisa Ziemnego”. 

 Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 Dla potrzeb ligi mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 

potrzeby ligi oraz w celach informacyjnych. 

 Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach stowarzyszenia KOKSOWNIA, portalach społecznościowych: 

Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. 

 Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  

w jakim zostały zebrane. 

 

3. Pozostałe oświadczenia 

 Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

„Warckiej Ligi Tenisa Ziemnego”, udostępnionym na stronie www.koksownia.org.pl. 

 Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w „Warckiej Lidze Tenisa 

Ziemnego” oraz biorę udział w ww. lidze na własną odpowiedzialność.  
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