
Załącznik Nr 1 do Karty zgłoszenia 
 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25 zgodnie z: 

 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/40/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016r., 

 ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), 

 wydanym na podstawie ww. przepisów „Regulaminie Ochrony Danych Osobowych Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Drogownictwa” informuje, co następuje: 

 
1. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, wiek, płeć, numer telefonu, adres  

e-mailowy oraz dane osobowe małoletnich tj. imię, nazwisko, wiek, płeć w imieniu, których wyraziła/ł 
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie, będą przetwarzane na potrzeby organizowanych przez 
administratora Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 
e-mail: oigd@oigd.com.pl, XVI MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IM. WOJTKA MALUSI. 

2. Jako uczestnik MISTRZOSTW oświadczam, iż: 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa powyżej  

w pkt. 1, tj. imienia, nazwiska, wieku, płci, numeru telefonu, e-maila przez Ogólnopolską 
Izbę Gospodarczą Drogownictwa; 

b) wyrażam zgodę w imieniu małoletnich jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub 
opiekę, na przetwarzanie jej/jego danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, wieku, płci 
przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa*. 

3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencja nie 
wyrażenia zgody jest taka, iż osoba ta (lub małoletni) nie będą mogli wziąć udziału  
w MISTRZOSTWACH.    

4. Administrator Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zamieści dane osobowe, o których 
mowa powyżej w pkt. 2a, tj. imię, nazwisko, wiek i płeć oraz w pkt. 2b na listach startowych, które 
przekaże firmie zajmującej się obsługą techniczną MISTRZOSTW, a także opublikuje je na stronie 
internetowej organizatora www.oigd.com.pl oraz rozwiesi w Biurze Zawodów.  

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2a, tj. imię, nazwisko, wiek i płeć i w pkt. 2b będą przetwarzana 
przez administratora w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, 
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

6. Dane osobowe administrator przechowuje do dnia 31 grudnia danego roku, w którym odbyły się 
zawody, z wyjątkiem klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, którzy zajęli miejsca od I do III oraz 
zawodników Grupy Mistrzów.  

7. Dane osobowe kobiet i mężczyzn zajmujących miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej  
przechowuje się przez okres organizowania MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IM. WOJTKA MALUSI przez administratora.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i danych osobowych małoletnich,  
w imieniu których wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie oraz prawo ich sprostowania, 
poprawienia, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część Karty 
zgłoszenia.  

 
 
 

…………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis zgłaszającego 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
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