
 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY /STARTOWY 
 
 
Nazwa drużyny ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opiekun drużyny:   
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….  
Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………….. 
 
Członkowie drużyny:  
 
1) Imię i nazwisko Uczestnika Gry: …………………………………………………   ……………………………………… 
          data i czytelny podpis Uczestnika  

 
2) Imię i nazwisko Uczestnika Gry: …………………………………………………   ……………………………………… 
          data i czytelny podpis Uczestnika  
 

 
 
3) Imię i nazwisko Uczestnika Gry: …………………………………………………   ……………………………………… 
          data i czytelny podpis Uczestnika  

 
 
4) Imię i nazwisko Uczestnika Gry: …………………………………………………   ……………………………………… 
          data i czytelny podpis Uczestnika  

 
 
5) Imię i nazwisko Uczestnika Gry: …………………………………………………   ……………………………………… 
          data i czytelny podpis Uczestnika  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



OŚWIADCZENIE – wypełnia Uczestnik pełnoletni  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Grze w 
ramach akcji  „EBE-Energia-Bełchatów-Ekologia”. 
 
Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Grze. 
 
Oświadczam, że zostałem (łam) poinformowany (a), o tym, że Organizator nie zapewnia dla 

Uczestników Gry pełnoletnich/niepełnoletnich opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z Regulaminem Gry w podchody podczas akcji pn. „EBE-Energia-
Bełchatów-Ekologia i akceptacją jego postanowienia. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego w ramach akcji  „EBE-
Energia-Bełchatów-Ekologia” oraz udostępnienie go wraz z podaniem imienia i nazwiska na oficjalnej 
stronie internetowej www.belchatow.pl , na oficjalnym koncie Miasta Bełchatowa na profilu 
społecznościowym www.faccebook.pl , w ramach promocji akcji. 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z 

siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, 

(ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-

400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) iod@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – 

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

4. Dane osobowe Uczestnika podane w: Formularzu zgłoszeniowym, Zgodzie na udział osoby niepełnoletniej w Grze w podchody 

podczas akcji pn. „EBE-Energia-Bełchatów-Ekologia”, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

2016/679, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu propagowania postaw 

ekologicznych, poprzez uczestnictwo w Grze w podchody podczas akcji pn. „EBE-Energia-Bełchatów-Ekologia”. Dane osobowe 

Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. 

Przetwarzanie danych Uczestnika Gry odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości uczestniczenia 

w Grze.  

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Gry mogą być podmioty publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Wizerunek Uczestnika Gry może być rozpowszechniony 

w mediach lokalnych w ramach utrwalenia przedsięwzięcia imprezy w przestrzeni publicznej. Ponadto na podstawie zgody osoby, 

wizerunek wraz z podaniem imienia i nazwiska może być udostępniony na oficjalnej stronie internetowej www.belchatow.pl , na 

oficjalnym koncie Miasta Bełchatowa na profilu społecznościowym www.facebook.pl . 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnika Gry, przysługuje Uczestnikowi: 

1)prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –  w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych,2)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) -  w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,3)prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia 

zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679),4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na 

podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), 5)prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 

2016/679), 6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679). 

9. Uczestnikowi Gry przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Gry przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
…………………………………..             …………….……………………….………………….. 
  Miejscowość, dnia                      Imię i nazwisko Uczestnika Gry  
 


