
DEKLARACJA UCZESTNICTWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

w 24 Godzinnym Maratonie Pływackim MOSiR Łomża  

 

Nazwisko i imię:  …..............................................................................................Data urodzenia................................................... 

Adres zamieszkania:   …................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy:  ….................................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przystąpienie do 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego prowadzonego przez MOSiR w Łomży w Parku 

Wodnym ul. Wyszyńskiego 15.  

Wyrażam zgodę na: 

□ przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży w celu organizacji maratonu. 

□ przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży w celu promocji wydarzenia przez 

nieodpłatną publikację materiałów audio-wizualnych oraz wyników. 

  

….............................................................    …................................................................* 

                            / miejscowość, data /                                                                                    / podpis uczestnika / 

 

*Złożony podpis potwierdza zapoznanie się z regulaminem 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego oraz regulaminem Parku 

Wodnego. 

Informacje przekazywane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).  

Składający drugostronne oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że:  

  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji            

w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18 18 – 400 Łomża, tel. 86 215 06 05, adres e-mail sekretariat@mosir.lomza.pl. 

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 86 215 06 05 adres e-mail:                        

ochronadanych@mosir.lomza.pl. 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja 24 Godzinnego Maratonu Pływackiego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży oraz 

promocja podejmowanych działań.  

 

4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej (Facebook). Facebook przystąpił do porozumienia w sprawie 

Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r IP/16/2016 przekazanie danych osobowych do podmiotów             

z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 

RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii danych od administratora danych osobowych. 

 

5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży mogą być przekazywane podmiotom wykonującym usługi serwisowe, w tym firmie 

serwisującej Elektroniczny System Obsługi Klienta. 

 

6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży przechowywane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam 

przechowywać dane lub do czasu żądania usunięcia danych. 

 

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do Pani/Pana/Państwa danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do 

innego administratora. 

 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa 

danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku                

z przetwarzaniem Pani/Pana/Państwa niezgodnie z celem ich przetwarzania. 

     

10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.   

 

 

 

 

        …................................................................* 

                   / podpis uczestnika / 


