
 

 

załącznik nr 4  VIII Żorskiego Biegu Ogniowego 

 
Imię…………………………………………………. 
 

Nazwisko…………………………………………… 
 

Adres zamieszkania…………………………….. 
 
Numer konta bankowego ……………………………………… 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru konta 

bankowego w celach: 

a) odbioru nagrody finansowej/rzeczowej przyznanej w VIII Żorskim Biegu Ogniowym 

b) kontaktowych, organizacyjnych, uczestnictwa w zawodach 

 
…………………………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis  
 

 

Wyrażam również zgodę na umieszczeniu moich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, miasta w celach sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych na stronach 

internetowych, na portalach społecznościowych Facebook, w prasie, na materiałach 

promocyjnych oraz reklamowych Organizatora, Sponsorów, Partnerów. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz art. 81 ust. 

1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i 

umieszczenie ich w celach promocyjnych i marketingowych: na stronach internetowych, na portalach 

społecznościowych Facebook, w prasie, w radiu, telewizji, na materiałach promocyjnych oraz 

reklamowych Organizatora, Sponsorów, Partnerów. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo wykonane podczas VIII Żorskiego Biegu 

Ulicznego nie naruszają moich dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach 

-  elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis  


