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Ja………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
/imię i nazwisko/ 

Nr PESEL 
           

 
 
Oświadczam, że mam świadomość, że uczestnictwo w Akademii wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie mam żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach. 
 
Oświadczam, że znam regulaminy korzystania z obiektów OSiR, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania. 
 
Dodatkowo oświadczam, że jestem zdolny/na do udziału w zajęciach Bielawskiej Akademii Biegania 
organizowanych przez OSiR i uczestniczę w nich na własną odpowiedzialność.  
 
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR, 
na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie. Zostałem/am poinformowany/na, że administratorem danych 
osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, 
a udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zajęciach Bielawskiej Akademii Biegania, a także 
po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla promocji tych zajęć i nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  
 
Równocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w w/w miejscach zgodnie 
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, 
treningów i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz profilu 
Facebook’owym OSIR-u oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 
 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, z tytułu wykorzystywania mojego 
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie nie ubezpiecza 
uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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