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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ……………..………………………………………………… 

 
Imię: ………………………………………………………… Nazwisko:  ………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………… Adres do korespondencji: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (y) kontaktowy (e) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do udziału 

w wyjeździe – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

                                                                                                                                                                                                    ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                (podpis) 

Klauzula informacyjna 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 dyrektywy95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Polskie Himalaje z siedzibą 

w Krakowie, ul. Pleszowska 7/2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje prezes klubu, z którym można 

skontaktować się poprzez adres e-mail: polskiehimalaje@tlen.pl 

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyjazdu i jego rozliczenia, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z uczestnictwem w wyjeździe oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz 

udostępnianie partnerom projektu w celu promocji w kontekście udziału w tym przedsięwzięciu. 
 

Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub 

materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie 

wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia partnerom, powielania, 

zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji.  
 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie 

wizerunku udzielana jest nieodpłatnie. Przyjmuję również do wiadomości, że organizator - Klub Sportowy Polskie 

Himalaje - dołoży wszelkich starań, aby wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku nie naruszało mojego dobrego 

imienia i nie ukazywało mojej osoby w złym świetle. 
  
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z zasadami udziału w wyjeździe oraz z jego programem, akceptuję je w 

całości i w mojej ocenie jestem odpowiednio przygotowany/a fizycznie i psychicznie do warunków z jakimi się podczas 

niego spotkam. 

 

 

………………………………………………………………………………………                                                                               ………………………………………………………………………. 

miejscowość                                                              data                                                                                                              czytelny podpis 


