
„SPORTY WODNE – CYKL SZEŚCIU IMPREZ SPORTOWYCH” 

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

(miejscowość, data) 

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

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

(dane uczestnika imię i nazwisko, powiat zamieszkania)   

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że:  
- wyrażam zgodę na uczestnictwo w zawodach GRAND PRIX W PŁYWANIU odbywających się w 
Skierniewicach 09.11.2019 r. pod tytułem „SPORTY WODNE – CYKL SZEŚCIU IMPREZ SPORTOWYCH”, 
realizowanym  w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 2019 rok;  
- w ramach realizacji zadania mogą być robione zdjęcia oraz filmy, które znajdą się w materiałach 
promocyjnych, sprawozdawczych niezbędne do przeprowadzenia, rozliczenia zadania i promocji Budżetu 
Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.   
 
Oświadczam, że: jestem mieszkańcem województwa łódzkiego, wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 
faktycznym. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Składając podpis, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych; przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem moich danych osobowych jest WOPR Województwa Łódzkiego z 
siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna, moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zadania publicznego pod 
tytułem  „SPORTY WODNE – CYKL SZEŚCIU IMPREZ SPORTOWYCH”, odbywającego się w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu 
Województwa Łódzkiego; odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: organ administracji publicznej 
uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. 
Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane będą 
przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa potrzebny do rozliczenia zadania 
publicznego pod; posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych; posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; posiadam 
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza 
obowiązujące przepisy; posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; podanie danych wynika 
z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego; . 

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

podpis uczestnika  

     

 

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zawodach RODZICA 

Imię i nazwisko RODZICA uczestnika Mini Szkoły WOPR  ............................................................................. rok urodzenia ……………………… 

 Konkurencja Rodzinna (dziecko + rodzic)              50 m stylem dowolnym             100 m w płetwach             RKO na fantomie 

                Rozmiar koszulki 

Imię i nazwisko RODZICA uczestnika Mini Szkoły WOPR  ............................................................................. rok urodzenia ……………………… 

 Konkurencja Rodzinna (dziecko + rodzic)              50 m stylem dowolnym             100 m w płetwach             RKO na fantomie 

                Rozmiar koszulki 

 

 


