
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego      

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne,
rozpowszechnianie  mojego wizerunku poprzez  środki  komunikacji  elektronicznej,  w związku z  moim udziałem w
zawodach sportowych:

Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym 2021

organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18 oraz
na  publikację  wszelkich  materiałów  z  podaniem  mojego  imienia  i  nazwiska  z  ww.  zawodów  przez  Mazowiecki
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz podmioty, którym MOZTS udzieli na to zgody, w celach informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda:
- nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,
- dotyczy wszelkich materiałów fotograficznych i wideo z moim udziałem wykonanych podczas zawodów

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla
potrzeb przeprowadzenia zawodów sportowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Klauzule informacyjne z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18; w
sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: mzts@mzts.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu transmisji zawodów sportowych oraz publikacji materiału video i zdjęciowego z zawodów. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas
określony  w  odrębnych  przepisach;  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku
jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w zawodach sportowych. 

Udzielam powyższe zgody oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną

...................................... ......................................

imię i nazwisko data i czytelny podpis

W przypadku osób niepełnoletnich zgody podpisują zawodnicy i ich opiekunowie prawni
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