
 

........................................................................  
/imię i nazwisko zawodnika XVIII Spartakiady/ 

 
................................................. .......................  

/Nazwa placówki, miejscowość/ 

 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć z moim 

wizerunkiem jako uczestnika imprezy w działaniach medialnych przez placówki Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie z siedzibą  
w Działdowie (będącego Administratorem danych) , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20, 13-200 
Działdowo, w celach związanych z realizacją XVIII Spartakiady „Z Wiosną Po Zdrowie” dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  z placówek kształcenia specjalnego , 

która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023r. w Działdowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2019.1781). 
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.  
 
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IDO) można uzyskać pod adresem mailowym orew_dzialdowo@op.pl, jak również pod numerem 
telefonu 23/697 21 76 wew.101; 

 

 
                                                        ...........................................................................  

                                                                 Data i podpis zawodnika Spartakiady (prawnego opiekuna) 
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