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Załącznik do Regulaminu Filmowa Rodzinna Gra Terenowa.  

„Piraci z Karaibów" 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FILMOWEJ RODZINNEJ 

GRZE TERENOWEJ „PIRACI Z KARAIBÓW” w dniu 18.09.22 

 
Dane uczestników: 

Imiona i Nazwiska uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adres zamieszkania uczestników  

Numer kontaktowy   

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY PRZEDSTAWICIELA RODZINY 

Składając podpis: 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Filmowej Rodzinnej Gry Terenowej „PIRACI 

Z KARAIBÓW” i że w raz z rodzina będziemy go przestrzegać. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz członków mojej rodziny takich jak: imię, 

nazwisko, adres, numer telefonu w celach związanych z procesem rekrutacji i organizacji gry terenowej przez 

GOK „Promyk”. 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

mojego i członków mojej rodziny przez GOK „Promyk”, zarejestrowanych podczas gry terenowej w celach 

związanych z funkcjonowaniem i promocją Ośrodka. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona 

internetowa GOK „Promyk”, strony na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, gazetka Głos Gminy 

Wilkowice, Mój Powiat. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: 

Gmina Wilkowice, Starostwo Powiatowe.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych moich i 

członków mojej rodziny zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 
 

Potwierdzam brak jakichkolwiek przeciwwskazań moich i członków mojej rodziny do uczestnictwa w grze 

terenowej. 
 

Biorę odpowiedzialność za siebie oraz członków mojej rodziny podczas udziału w grze terenowej. 
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Przyjmuję do wiadomości, że GOK „Promyk” nie zapewnia ubezpieczenia NW podczas gry terenowej 

„PIRACI Z KARAIBÓW”. Organizator zaleca uczestnikom wykupienie we własnym zakresie 

ubezpieczenia NW.  

 

*niewłaściwe skreślić 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1062) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zmian.) 

3. Rozporządzenie 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) (Dz.U. UE L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zmian.). 

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781). 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GOK „Promyk” z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 

2k, 43-360 Bystra. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail 

iod@gok.wilkowice.pl lub pod nr telefonu 33 8 170 773. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z procesem rekrutacji i organizacji gry na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem uczestnictwa w grze terenowej organizowanej przez 

GOK „Promyk”. Niepodanie przedmiotowych danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w 

grze terenowej „PIRACI Z KARAIBÓW”. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną według 

instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w GOK „Promyk”. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że 

zapoznałem/-am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
 

 

 

 

BYSTRA 
(miejscowość) 

……………………………….. 
(data) 

……………………………..……………………….. 
(czytelny podpis przedstawiciela rodziny) 

mailto:iod@gok.wilkowice.pl

