
Załącznik do Regulaminu ………………………………………………………………………………….……………………..……. 
 
 

….…………………………………………… 
Miejscowość i data: 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
INFORMACJA – DEKLARACJA ZGODY 

Zgodnie z art. 13. 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 (dalej: RODO) deklaruje się, że: 

1. Przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy dokonywać będzie administrator, którym jest Polski 
Związek Wędkarski Oddział w Rzeszowie z siedzibą pod adresem: 35-113 Rzeszów, ul. Akacjowa 36. 

2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 3. jest 
konieczne do uczestnictwa w imprezie opisanej w Regulaminie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO: 

a) Zrealizowania założeń imprezy opisanych w Regulaminie.  

b) Wskazania osoby wyszczególnionej, wyróżnionej i/lub nagrodzonej podczas imprezy. [….……………………..] 

c) Przekazania ewentualnych nagród dla osób nagrodzonych podczas imprezy. [….……………………..] 

d) Publikacji wizerunków i informacji dotyczących osób wskazanych pod lit. b. [….……………………..] 

Złożenie podpisu (parafy) obok wskazanego powyżej celu przetwarzania danych osobowych oznacza jednoznacznie 
wyrażenie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, uzupełniania lub 
poprawiania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i złożenia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Zgody, o których mowa w pkt. 3. mogą być w każdym czasie wycofane bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych dokonanego w czasie ich obowiązywania. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane nikomu z wyjątkiem podmiotów współpracujących przy realizacji 
założeń i celów imprezy oraz podmiotów uprawnionych z tytułu przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania założeń i celów imprezy oraz do 
spełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe są udostępniane przez administratora po przesłaniu stosownego żądania na adres e-mail: 
pzw.rzeszow@gmail.com. 

 

Dane uczestnika  Dane rodzica/opiekuna prawnego
1
 

Nazwisko i imię uczestnika  
 Nazwisko i imię opiekuna 

prawnego 

 

Adres: 
 Adres, jeśli inny  

niż w kolumnie po lewej  

 

Nr telefonu: 
 Nr telefonu jeśli inny  

niż w kolumnie po lewej  

 

Adres e-mail: 
 Adres e-mail, jeśli inny  

niż w kolumnie po lewej  

 

Nazwa koła PZW: 
 

Nazwa koła PZW: 
 

 
[….……………………..] ….……………………………………………………….. 
Parafa osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej 

                                                           
1 Wypełnić, jeśli wystąpi potrzeba działania osoby sprawującej opiekę prawną nad uczestnikiem. 


