
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(Zawodnika, Trenera, Sędziego) 

NAZWISKO I IMIĘ: ………………………………… 

DYSCYPLINA SPORTU: ………………………… KATEGORIA WIEKOWA: …………………… 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przyjmuję do wiadomości i zgadzam 

się z tym, że:     

- Administratorem danych osobowych jest Podkarpacka Federacja Sportu z siedzibą  

w Rzeszowie (35-011) przy ul. Pułaskiego 13A 

- Dane osobowe są przetwarzane w celu uczestniczenia w szkoleniu kadr wojewódzkich 

wszystkich kategorii wiekowych, udziału w zawodach  krajowych i międzynarodowych 

organizowanych przez Wojewódzkie interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe, Polskie 

Związki Sportowe, a także Okręgowe Związki Sportowe oraz w celu realizacji programów 

sportowych organizowanych i koordynowanych przez Podkarpacką Federację Sportu. Podanie 

w tym celu koniecznych i adekwatnych danych jest nieodzowne 

- Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem 

organów i instytucji uprawnionych do tego na podstawie szczególnych przepisów prawa. Dane 

są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w tym zakresie 

- Wiem, że mój udział w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać się  

z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym upoważniam Podkarpacką Federację Sportu 

do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych przez udostępnienie 

Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu 

zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz mediach wewnętrznych PFS, w związku 

z realizacją celów statutowych PFS i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania  

i prowadzenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

- Właścicielowi danych osobowych przysługuje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenie powinno być złożone w formie 

pisemnej na adres Administratora danych osobowych   

- Mam świadomość prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a w przypadku 

zmiany swoich danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym 

Administratora danych. 

 

………………………  ……………………………  …………………………….. 
      miejscowość, data            imię i nazwisko               podpis 

                                                     (zawodnika niepełnoletniego reprezentuje jego opiekun prawny) 

 

 

PODKARPACKA FEDERACJA SPORTU 
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a,  tel./fax.: (017) 852 79 86, NIP: 517 – 033 – 65 – 81 

email: podkarpackafederacjasportu@gmail.com,  

strona internetowa: www.federacja.podkarpackisport.pl  

numer konta: 12 1540 1131 2113 6200 6716 0001 
 

http://www.federacja.podkarpackisport.pl/

