
AKADEMICKI TURNIEJ SPORTOWY 
14-16 listopada 2022 roku 

Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej 
 

Oświadczam, że: 

ukończyłem 18 lat i mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Akademickim Turnieju Sportowym.  

Zapoznałem się z regulaminami Turnieju i akceptuję jego postanowienia. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW TURNIEJU  

Każdy uczestnik turnieju przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z siedzibą ul. 
Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres 
email: iod@umb.edu.pl 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Turnieju oraz w celach 
promocyjnych związanych z Turniejem na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 

4. Odbiorcami danych osobowych  mogą być podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z 
bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy informatyczne Uczelni. 

5. Moje dane osobowe przechowywane będą do 31 grudnia 2022 r. 
6. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie na zasadach określonych w RODO. Z 
przysługujących praw mogę skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych adres 
e-mail: iod@umb.edu.pl 

7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z RODO. 

8. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale bez podania tych danych 
udział w Turnieju będzie niemożliwy. 

9. Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, 
w tym nie będzie wykonywane profilowanie. 

10. Udział w turnieju wiąże się z utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku i głosu 
uczestników poprzez : nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie 
innego rodzaju zapisu jego wizerunku lub głosu w związku z turniejem, transmitowanie, 
rozpowszechnianie lub pokazywanie jego wizerunku w związku z promocją turnieju, w 
szczególności zamieszczenie zapisu na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w 
wydawnictwach, w mediach.  

11. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.  
12. Powyższą informację o przetwarzaniu danych osobowych przekażę wszystkim członkom 

drużyny, których dane przekazuję w zgłoszeniu do Turnieju. 

Imię i nazwisko ………………………………… 

Nazwa drużyny …………………………………… 

Data, czytelny podpis ……………………………… 

 

 


