
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych i publikację wizerunku uczestnika 
Pomorskich Regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego 

 
 
Dane uczestnika Regat: 

imię i nazwisko uczestnika………………………………………………......................................... 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika regat 

a. imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….  

b. adres e-mail:………………… …...……………………………………………………………….... 

c. numer telefonu: …………………………..…………………………………………………………. 

 

 

 
…………………………………………………………….. 

Data i podpis 
 
 
Klauzula informacyjna: 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika regat jest Zarząd 

Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane 

kontaktowe administratora to: dif@pomorskie.eu, tel. (58) 32 68 614.  

2. Administrator w celu organizacji regat oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących 

efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych i przedsięwzięć strategicznych, 

a także popularyzacji turystyki wodnej i promocji województwa pomorskiego, w drodze umowy, powierzył 

przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych Współorganizatorowi Regat: 

a) Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu 

3. Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  

w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod adresem e-mailem  iod@pomorskie.eu  lub 

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika regat przetwarzane 

będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją Pomorskich Regat o Puchar Marszałka 

Województwa Pomorskiego oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów 

powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  

RODO (tj. interesu publicznego) zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa oraz na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO. 

5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska publikowanego wraz z wizerunkiem 

przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją Pomorskich Regat o Puchar 

Marszałka Województwa Pomorskiego oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych 

dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodnie z udzieloną zgodą.  

6. Zgoda na publikację danych osobowych w  zakresie imienia, nazwiska i wizerunku może zostać wycofana 

w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres dif@pomorskie.eu Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania tych danych na 

wskazanych stronach i profilach. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą 

przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 



8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu 

archiwizacji, tj. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w  którym zrealizowano umowę zlecenie. 

9. Posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu, żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, a 

ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.  

 
 
Zgoda na publikację wizerunku: 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka i jego publikację wraz z 

imieniem i nazwiskiem utrwalonego podczas Pomorskich Regat o Puchar Marszałka Województwa 

Pomorskiego i wykorzystanie go przez Zarząd Województwa oraz Współorganizatora Regat na zdjęciach, 

filmach i/lub spotach promocyjnych publikowanych w: mediach społecznościowych Województwa 

Pomorskiego (facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe, facebook.com/petlazulawska, 

facebook.com/Pomorskie.eu), stronach internetowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie 

(pomorskie.eu, pomorskie.travel, kajaki.pomorskie.eu, petla-zulawska.pl, mdwe70.pl), na kanale youtube.pl, 

prezentacjach podczas eventów promujących turystykę wodną, programach telewizyjnych oraz publikacjach i 

ulotkach opracowanych przez Województwo Pomorskie oraz mediach społecznościowych, stronach 

internetowych i kanałach youtube.pl prowadzonych przez Współorganizatora Regat (Pomorski Związek 

Żeglarski), na prezentacjach podczas eventów promujących turystykę wodną, programach telewizyjnych w 

celu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach 

realizowanych projektów infrastrukturalnych i przedsięwzięć strategicznych, a także popularyzacji turystyki 

wodnej i promocji województwa pomorskiego. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie (pisząc na adres dif@pomorskie.eu), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

* niepotrzebne skreślić 
….……………………………………………………….. 

Data i podpis 
 
 

Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego 

dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio/video) wyłącznie dla celów 

określonych powyżej. 

Upoważniam administratora moich danych do decydowania o formie i czasie emisji wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas wydarzenia. Prawo do korzystania z wizerunku mojego dziecka w zakresie 

wskazanym przekazuję bezpłatnie. 

 
………..…………………………………………………. 

Data i podpis 
 
 
 
Oświadczam, że: 
- jestem pełnoletni/a, 
- mam zdolność do czynności prawnych, 
- zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
 
 
…………………………………                                               ……..……………………………… 
(Miejscowość, data)                                                                               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej) 

 


