
Imię i nazwisko wolontariusz ___________________________________________________  Rok ur.__________  

 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (Covid-19) 

oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobami chorymi. Równocześnie oświadczam, że nie 

przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku z 

wykorzystaniem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach, w 

tym w szczególności w Internecie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych. Zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"), 

zostałem/am poinformowany/a, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasza Choszczówka z siedzibą w Warszawie, 

wpisana do rejestru fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000050198, NIP 5242446191, e-mail: nasza.choszczowka@wp.pl ("Administrator"); 

2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje 

żądanie, t.j. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza 

kontaktowego zapisu na XXV Olimpiadę Sportową w Choszczówce ("Olimpiada") organizowaną przez 

Administratora (t.j. w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3) dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają 

dane w jego imieniu) w związku z Olimpiadą takim jak: dostawcy usług informatycznych, sponsorzy Olimpiady, 

współorganizatorzy, partnerzy społeczni Administratora; 

4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator 

przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 

5) przysługują mi następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją 

szczególną sytuacją; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować 

do Administratora żądanie pisemnie na adres Stowarzyszenia Nasza Choszczówka z siedzibą w Warszawie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nasza.choszczowka@wp.pl; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie 

skontaktowanie się z Administratorem. 

 

 

tel.: ___________________________________ e-mail: ____________________________ _________________    

 

_______________________________________________ 

podpis 


