
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 
 

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii : 

1. Oświadczam, że posiadam status osoby zaszczepionej przeciwko Covid-19 w rozumieniu 

przepisów w/w rozporządzenia, tj. posiadam zaświadczenie o wykonaniu szczepienia 

ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii 

Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanej wyżej informacji o zaszczepieniu przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Goleniowie w celu ustalenia limitu uczestników XXXIII 

Goleniowskiej Mili Niepodległości i Biegu Gaz-System S.A. na 10 km. Dane będą 

przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że podanie OSiR w Goleniowie danych o wykonanym 

szczepieniu jest dobrowolne i że mogę w każdym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. 

 

 

………………………………………….. 

(data oraz podpis uczestnika) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), ul. 

Sportowa 25, 72-100 Goleniów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 418 21 04; 

adresu e-mail: osir@osir.goleniow.pl 

2. W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych telefonicznie: +48 608 442 652, lub za pomocą poczty elektronicznej: 

bkaniuk@proinspektor.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody w celu ustalenia limitu 

uczestników XXXIII Goleniowskiej Mili Niepodległości i Biegu Gaz-System S.A. na 10 km. 

4. Dane osobowe będą przekazane Policji w celu weryfikacji spełnienia warunków dotyczących 

ilości uczestników wydarzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  do czasu zakończenia wydarzenia. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia 

danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia 

przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w 

przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku przekroczenia 

limitu 500 zawodników niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia 

udziału w wydarzeniu. 
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