
 
Olszewo – Borki dnia,…………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Imię i nazwisko  ........................................................................................................…………….....… 
 

Data urodzenia ...........................................................................………………………........ 
 

Adres zamieszkania ..................................................................……………………………................. 
 
Telefon kontaktowy do uczestnika  ..........................................…………………………………....…. 

 
E-mail....................................................................................................……………………................. 

 
Ja, niżej podpisana / podpisany oświadczam chęć uczestnictwa w Turnieju FIFA 23 organizowanym 
przez GOK w Olszewie-Borkach. 

 
Tym samym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Turnieju i w pełni akceptuję jego 
postanowienia. 

 
 

 
 
 

  …………….........................................................… 
 (czytelny podpis) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W TURNIEJU FIFA 22                           

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W OLSZEWIE - BORKACH W CZASIE EPIDEMII 

COVID - 19 

  
 

Ja, …....................................................................................................................................... niżej 
podpisany/a uczestnik Turnieju FIFA 23 organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury                       
w Olszewie - Borkach oświadczam, co następuje: 

 
– świadomy czynników ryzyka COVID-19 w związku z uczęszczaniem na Turniej oświadczam,                  

że chcę wziąć w nim udział w czasie epidemii COVID-19 w terminie podanym w deklaracji, 
 
– wyrażam zgodę na dokonywanie regularnych pomiarów temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym, 
 

– oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją, 
 
– oświadczam, że nie posiadam żadnych objawów chorobowych wskazujących na występowanie 

choroby zakaźnej (np.: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy), 

 
– zobowiązuję się do poinformowania pracownika Gminnego Ośrodka Kultury, poprzez kontakt 
telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa   COVID – 19 w moim 

najbliższym otoczeniu tj. np., o objawach zakażenia wirusem, gdy ktoś z mojej rodziny zostanie 
objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19, lub będzie miał kontakt z osobami objętymi 

kwarantanną, 
 
– deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, wydanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz wyrażam zgodę na realizowanie zaleceń zawartych w tych wytycznych wydanych 
przez instytucję, 

 
– oświadczam, iż znam i jestem świadomy zagrożeń na jakie jestem narażony w związku z 
uczęszczaniem do Gminnego Ośrodka Kultury w tym czasie. Zdaję sobie sprawę, że mimo 

wprowadzonych w instytucji obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na 
terenie instytucji istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wirusem COVID – 19, 

 
– oświadczam, że zapoznałem/am się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszewie-Borkach i aktualnymi wytycznymi epidemicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

 
 
 

 
 

…………………………..……………………. 
(data i czytelny podpis) 

 

 
 

  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika Turnieju 

FIFA 23 w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszewie-Borkach 

 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 – RODO) (Dz. Urz. UE. L z 4 maja 2016 r. Nr 119, s. 1) 

informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-

Borkach z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki. 
 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@eodo.pl. 
 
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny dla organizacj i, 

przeprowadzenia i promocji Turnieju. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika 
również po zakończeniu Turnieju w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
4. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi      

w rozporządzeniu 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, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 
1–88, RODO), Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000, 1669, z 2019 r. poz. 730). 

 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie 

będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 
6. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika Zajęć stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – 

realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy); 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku 

z realizacją Promocji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i 
dokonania rozliczeń podatkowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma 
i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą np. na publikację jej wizerunku. 

 
7. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięc ia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) 
przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momenc ie, 
co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

9. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej w związku z udziałem w Turnieju obejmuje 
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, nazwę szkoły/klasy oraz 

publikację wizerunku. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnie ju. 
Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne  z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz 

udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun 

prawny. 
 

………………………………………… 

(miejscowość, data, podpis) 


