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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych (o stanie 

zdrowia) przez administratora danych: Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych 

„Start” z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 150, REGON 00074483500000  w celu udziału w  projektach 

dofinansowanych przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” dotyczących 

prowadzenia zajęć treningowych w sekcjach sportowych.  Dane osobowe oraz szczególne kategorie danych 

osobowych (o stanie zdrowia) mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia 

prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.  

 Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.   Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu 

realizowanym zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.  

 Zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu   i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie w nieograniczonym czasie przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „Start” przy ul. Gliwickiej 150, 40-859 Katowice, (dalej: WSSiRN „Start”) mojego wizerunku zgodnie                                         

z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w następujących celach: 

 a) zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami a w szczególności 

 poprzez umieszczenie zdjęcia lub nagrania z moim wizerunkiem na fanpage na Facebooku WSSiRN „Start”, 

 b) rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób we wszelkich możliwych 

        krajowych środkach przykazu, a w szczególności w mediach elektronicznych – czyli np. informacje na temat 

wydarzeń WSSiRN „Start” na fanpage na Faceeboku  lub publikacja w folderach promujących WSSiRN „Start”. 

Równocześnie WSSiRN „Start” przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego 

oświadczenia na osoby trzecie. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.  

Zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania z moim 

wizerunkiem. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
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