
                                                  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

(tylko uczestnicy sztafety) 

NAZWA DRUŻYNY: 

 

(wypełnia zawodnik zawodów indywidualnych oraz sztafety – etap pływacki) 

NAZWISKO: 

IMIĘ: 

ROZMIAR KOSZULKI : 

NUMER KONTAKTOWY 

ADRES MAILOWY: 

DATA URODZENIA: 

 

(wypełnia tylko uczestnik sztafety- etap rowerowy) 

NAZWISKO: 

IMIĘ: 

ROZMIAR KOSZULKI : 

NUMER KONTAKTOWY 

ADRES MAILOWY: 

DATA URODZENIA: 

 

(wypełnia tylko uczestnik sztafety- etap biegowy) 

NAZWISKO: 

IMIĘ: 

ROZMIAR KOSZULKI : 

NUMER KONTAKTOWY 

ADRES MAILOWY: 

DATA URODZENIA: 



Odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora:  lukaszwesolowski@o2.pl 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprezy pn. I Triathlon Lewin Brzeski  

Chcę otrzymać FAKTURĘ za udział w zawodach: TAK/ NIE 

 

  Akceptuję regulamin imprezy. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatorów imprezy w celu jego organizacji zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w tym wizerunku (zdjęcia 

wykonane w czasie zawodów) innym podmiotom, tj. Gminie Lewin Brzeski w celu 

organizacji zawodów i ogłoszenia wyników i zdjęć na stronie www.lewin-brzeski.pl. Zgodnie 

z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIZJOTERAPIA WESOŁOWSKI z 

siedzibą na al. Wojska Polskiego 21 w Lewinie Brzeskim 

2) Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: 

lukaszwesolowski@o2.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i 

promocji imprez sportowych 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowej. 

 


