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Załącznik nr 1  

do regulaminu 50. Konkursu Fair Play PKOl 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 50. KONKURSU FAIR PLAY: 

Miejsce i data: ________________________ 

Zgłaszający:  

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: __________________________________________, 

2. Adres:________________________________________________________________, 

3. Telefon kontaktowy:_____________________________________________________, 

4. Adres e-mail:___________________________________________________________, 

Kandydat*: 

1. Imię i nazwisko/nazwa: __________________________________________________ , 

2. Adres:________________________________________________________________, 

3. Telefon kontaktowy:__________________________________________________, 

4. Adres e-mail:___________________________________________________________, 

5. Imię i nazwisko osoby kierującej**: _________________________________________, 

 
*Dane wskazane w pkt 2 – 5 należy wskazać, o ile są znane Zgłaszającemu  

**Dotyczy wyłącznie Kandydatów niebędących osobami fizycznymi 

 

Kategoria: 

 Trofeum Fair Play 2016 (Kategoria 1) 

 Wyróżnienie indywidulane za całokształt kariery sportowej i godne życie (Kategoria 2) 

 Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play (Kategoria 3) 

_________________________________________________________________________*** 
[Należy zaznaczyć znakiem X jedną z powyżej wskazanych możliwości]  

 

Uzasadnienie: 
[W przypadku gdy tekst uzasadnienia nie będzie się mieścił na formularzu zgłoszeniowym należy dołączyć dodatkowe arkusze formatu A4] 
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[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] 

 

Ja, niżej podpisany________________________, zgłaszając Kandydata do 50. Konkursu Fair Play („Konkurs”), 

organizowanego przez:  

Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, wpisany do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 526-000-65-45 („PKOl”): 

1. Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym zgłoszeniu oraz w zakresie wizerunku jest PKOl. 
PKOl przetwarza te dane osobowe w następujących celach: przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzców Konkursu oraz w celach archiwalnych,   

b) moje dane mogą zostać ujawnione Kandydatowi, którego zgłosiłem,  
c) podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez PKOl jest dobrowolne, 

jednak niepodanie danych osobowych lub brak zgody uniemożliwią mi zgłoszenie Kandydata do Konkursu, 
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

2. Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celach: 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celach archiwalnych. 

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodpłatnie. 

 

Podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


