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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Trenerka Roku" 

 

FORMULARZ ZGODY  

NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

LAUREATKI/-TA / WYRÓŻNIONEJ/-EGO w XIX KONKURSIE "Trenerka Roku"  

 

Ja, niżej podpisana/-y_____________________________________, adres korespondencyjny /e-mail oraz numer 
telefonu _____________________________________________________________________________ będąca/-y 
laureatką/-em/ wyróżnioną/-onym w XIX Konkursie „Trenerka Roku” w kategorii ______________________________ 
__________________________________________________________ („Konkurs”), organizowanego przez Komisję 
Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 
Warszawa („PKOl”) oświadczam, że:  
 

 

 

wyrażam zgodę na on przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celu zaproszenia mnie 
na Galę Konkursu „Trenerka Roku”, w czasie której zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia 
Laureatom Konkursu.  

 

 

wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, utrwalonych przez PKOl w dowolnej 
formie, mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu), jako Laureatki/-ta bądź 
wyróżnionej/-ego w Konkursie na stronie internetowej PKOl, oraz w innych publikacjach 
i wydawnictwach PKOl, w tym w biuletynie pokonkursowym i periodykach tj. „Magazyn Olimpijski” 
wydanych przez PKOl.  
 
Wizerunek może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam 
nieodpłatnie. 
 
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 
4, 01-531 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

 
Data ___________________ 

 

Podpis Laureatki/-ta / wyróżnionej/-go w Konkursie _________________________ 
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1) Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 
4, 01-531 Warszawa („PKOl” lub „my”). Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: pkol@pkol.pl lub listownie 
na adres wskazany w niniejszym punkcie. 
 

2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród i wyróżnień (o ile Kandydat 

okaże się laureatem) – podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona 
poprzez przystąpienie do Konkursu lub złożenie stosownego oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”)); 

b) relacjonowania przebiegu uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej Organizatora i w mediach 
społecznościowych oraz w publikacjach Organizatora – podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) (o ile zostanie wyrażona); 

c) realizacji obowiązków związanych z archiwizacją księgową i podatkową wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podstawą prawną przetwarzania będzie 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz 
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony 
przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 
organizacji międzynarodowej? 

Państwa dane osobowe przekazujemy następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom PKOl, podmiotom 
zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PKOl, ewentualnie sponsorom. 
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji 
międzynarodowej. 
 

4) Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu dostarczenia nagrody. 
Państwa dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem, 
chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie 
nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z Konkursem. 
Dane osobowe w postaci wizerunku Kandydatów lub Laureatów będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 
 

5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują? 

Przysługuje Państwu szereg praw, o których mowa poniżej.  
 
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami (dane 
kontaktowe w punkcie 1 lub 2 powyżej). 
 
Przysługują Państwu następujące prawa: 
 
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych 
z Państwa szczególną sytuacją. 
Prawo dostępu do danych 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy PKOl przetwarza 
dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez PKOl, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych. 
Prawo do żądania sprostowania danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych. 
Prawo żądania usunięcia danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych. 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
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Prawo do żądania przeniesienia danych  
Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych 
dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi 
bez przeszkód ze strony PKOl oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl 
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza postanowienia RODO. 
 

6) Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych? 
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w 
dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.  
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 
Podanie danych w Karcie Zgłoszeniowej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
 
8) Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu? 
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które 
wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływały. 
 

 

Podpis Laureatki/-ta / wyróżnionej/-go w Konkursie _________________________ 

 

 


