
Karta Ewidencyjna oraz Zgodna Startującego w Zawodach na Wykorzystanie
danych osobowych oraz Wizerunku.

1. Imię………………………………… 2. Nazwisko…………….............…………………

2. Adres e-mail .......................................................................................……………....

3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meus Marcin Garbarz, Brzeżanka
54,  38-100  Strzyżów  NIP  819-157-84-34   (dalej:  „ADMINISTRATOR”),  z  siedzibą:
Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą  poczty  tradycyjnej  wysyłając  korespondencje  za  potwierdzeniem  odbioru  na
adres:  Brzeżanka  54,  38-100 Strzyżów lub drogą e-mailową  działającą  pod  adresem:
mcc@meus.net.pl
2.  Uzupełnione dane osobowe wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  wizerunku
należy  przesłać  na  adres  podany  w  paragrafie  1.  drogą  poczty  tradycyjnej  lub
elektronicznej za potwierdzeniem jej otrzymana przez Administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne  rozporządzenie
o ochronie  danych),  tj.  w  oparciu  o  zgodę  osoby,  której  dane  dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby startu, a także uczestnictwa
w zawodach Method Challenge Cup organizowanych przez Administratora, oraz publikacji
wyników  i  odbioru  przyznawanych  nagród  oraz  promowaniu  działań  związanych
z zawodami, poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych.  
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. 
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów  prawa,  regulaminu  zawodów,  a  także  wyrażonej  zgody  na  wykorzystanie
wizerunku.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.  Skargę  na  działania  Administratora  można  wnieść  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
jest  dobrowolne,  jednakże  ich  nie  podanie  spowoduje  brak  możliwości  skorzystania
z oferty Administratora, a tym samym usunięcie z listy startujących.
14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
zamieszczania,  udostępniania  i  rozpowszechniania  mojego  wizerunku  w  celach
marketingowych w związku z udziałem w zawodach wędkarskich Meus Challenge Cup
organizowanych przez firmę MEUS Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów NIP 819-157-84-34

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na: 

      -  materiałach informacyjnych i reklamowych na stronie internetowej www.meus.net.pl  , 
oraz na stronach partnerów  i sponsorów przedmiotowych zawodów

– profilu w serwisach społecznościowych (np. facebook)

organizowanych w 2021 roku.



– serwisie internetowym www.youtube.com

– nagrywanie, utrwalanie na nośnikach cyfrowych. 

      -    materiałach reklamowych, informacyjnych wykorzystywanych  zarówno przez Meus 
Marcin Garbarz zwanego „Administratorem”  jak również przez firmy będące sponsorami              
i partnerami zawodów.

Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 o ochronie  danych osobowych  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  (RODO).  Wyrażenie
zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, lub nagrania mogą zostać umieszczone na
stronie  internetowej  oraz  wykorzystane  w  materiałach  promocyjnych  i  publikacjach  oraz
w serwisach  społecznościowych  (np.  facebook).  Zrzekam się  niniejszym  wszelkich  roszczeń
(istniejących  i  przyszłych),  w  tym  również  o  wynagrodzenie,  z  tytułu  wykorzystywania
wizerunku/ /głosu/nagrań/moich wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz akceptuję jego 
postanowienia.

……………………………………… ……………………………………
/data/ /podpis/




