
……………………………… 
 

/ Imię i nazwisko / 
 
 

………………………………. 
/ adres / 

 
 

Oświadczenie zawodnicy pełnoletni 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentacji organizacyjno-szkoleniowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego niezbędnej 

w procesie szkolenia Kadry Wojewódzkiej dla potrzeb Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz właściwych 

Polskich Związków Sportowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a)o treści 

art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Poznaniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Wyrażam zgodę na udział w akcjach szkoleniowych organizowanych przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu w ramach szkolenia Kadr Wojewódzkich w okresie 01.01-
31.12.2023 roku. 
Potwierdzam, że posiadam aktualne badania lekarskie orzeczone zdolnością do uprawiania sportu. 

 

………………………………………………………..    ………………… 
             ( miejscowość, data )      ( podpis ) 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Art.24.1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest 

obowiązany poinformować tę osobę o: 

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – 

o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 

3)(26) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, 

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1. 
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