
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem świadom niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających  

z udziału w Otwartych Mistrzostwach Krapkowic Amatorów w tenisie ziemnym  

o Puchar Burmistrza Krapkowic 2020. Na własną odpowiedzialność biorę udział  

w turnieju organizowanych DELFIN Spółkę z o.o. w dniu 18 lipca 2020 r.,  

22 sierpnia 2020 r., 12 września 2020 r., 26 września 2020 r., oraz zrzekam się 

wnoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu 

oraz innych szkód wynikających ze startu w wyścigach.  

Stwierdzam, że stan mojego zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mi na udział  

w turnieju.  

Oświadczam, że w wyniku odwołania lub przerwania turnieju z przyczyn niezależnych  

od organizatorów, ponoszę wszelakie koszty i opłaty związane z moim uczestnictwem  

(lub dziecka) w turnieju.  

Ponoszę odpowiedzialność osobistą za moje (lub dziecka) działania lub zachowanie wywołujące 

skutki prawne wobec osób trzecich, w czasie turnieju.  

Zgadzam się na udzielenie mi (lub dziecku) pomocy lekarskiej w przypadku urazu lub choroby 

–w zakresie i formach niezbędnych, zgodnych z regułami wiedzy medycznej,  

z następującym zastrzeżeniem:  

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

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

Zgadzam się, aby moja osoba (moje dziecko) była fotografowana lub filmowana  

a fotografie, filmy były przez organizatorów i sponsorów wykorzystywane publicznie  

w celach zgodnych z etyką i przepisami prawa.  

Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów i zobowiązuje  

się do przestrzegania zasad fair play oraz regulaminu. Jednocześnie przyjmuję  

do wiadomości, że jedynie poprawnie i kompletnie wypełniony formularz jest podstawą  

do rejestracji w zawodach. Podanie powyższych informacji ma charakter dobrowolny.  

Informacje Organizatora niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania 

danych osobowych Uczestników:  

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawodów a po jego zakończeniu 

zgodnie z obowiązującą u Organizatora Instrukcją Kancelaryjną.  

2. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

3. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

4.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niezbędne jest do przeprowadzenia zawodów.  

5.Począwszy od dnia 18 lipca 2020 roku Uczestnikowi przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Organizatora w zakresie przetwarzania 

danych osobowych.  

Oświadczam również, że podane dane są aktualne i prawdziwe, a tekst powyższy przeczytałem 

i rozumiem jego treść. Przez podpisanie niniejszego formularza, akceptuję warunki uczestnictwa 

w turnieju.  

6. Administratorem danych osobowych jest Delfin Sp. o.o., z siedzibą przy ul. Wrzosów 2, 

47-300 Krapkowice adres e-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl , tel.: 77 55 60 972 

7. Sposób kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Delfin Sp. z o.o., to: przy ul. 

Wrzosów 2, 47-300 Krapkowice adres e-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl, 

 tel.: 77 55 60 972 
 

 

………………………………………………………………………………..  

Podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 
 
Załącznik nr 1 


