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Załącznik nr 2 

do regulaminu 50. Konkursu Fair Play PKOl 

 

FORMULARZ ZGODY  

NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

LAUREATA 50. KONKURSU FAIR PLAY 

 

Miejsce i data: ________________________ 

Ja, niżej podpisany________________________, zamieszkały ________________pod adresem: ________________, 

nr tel:_________________, e-mail: ________________________, będący laureatem 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 [Zgoda na wykorzystywanie wizerunku] 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, przez PKOl mojego wizerunku, utrwalonego 

w dowolnej formie, w celach związanych z Konkursem, w szczególności na umieszczenie mojego wizerunku 

we wszelkich wydawnictwach PKOl (np. biuletynie Konkursu, czasopismach: „Olimpionik”, „Magazyn 

Olimpijski”). 

2. Wizerunek, o którym mowa w § 1.1 powyżej może być wykorzystywany na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy 
zawierających wizerunek, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam nieodpłatnie. 

 
Podpis…………………………… 

§ 2 [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] 

1. Przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych („Ustawa”) w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz w zakresie wizerunku i 
życiorysu (biogramu) jest PKOl. PKOl przetwarza te dane osobowe w celach: przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia i ogłoszenia Laureatów Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród przez Laureatów, 
wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach i Wnioskodawcach, którzy zgłosili Laureatów, 
oraz w celach archiwalnych, 

b) moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i życiorysu (biogramu) mogą 
pochodzić od _______________________ (imię i nazwisko Wnioskodawcy),  

c) podanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu i wyrażenie zgody na 
ich przetwarzanie przez PKOl jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych lub brak zgody 
uniemożliwią mi uzyskanie nagrody w Konkursie, 

tel:_________________
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d) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
e) w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy przysługuje mi prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych. 

2. Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celach: wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców 
Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród, wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach, 
oraz w celach archiwalnych, 

b) opublikowanie przez PKOl mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu), jako Laureata 
Konkursu na stronie internetowej PKOl, oraz w innych publikacjach i wydawnictwach PKOl, w tym w 
biuletynie pokonkursowym i periodykach pt. „Olimpionik” i „Magazyn Olimpijski” wydanych przez PKOl. 

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodpłatnie. 

 

Podpis…………………………… 

 

 

 


