
 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 
na 

X MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI Z DOMÓW DZIECKA  
W PIŁCE NOŻNEJ “NADZIEJA NA MUNDIAL” 

KATEGORIA OPEN 
Warszawa, 27 kwietnia 2019 r. 

 
 

………………………………………………………………………………… 
(nazwa drużyny) 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, adres i telefon placówki opiekuńczej ) 

 
 

Trener lub/i opiekun: ................................................................................................... 
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy) 

 
 
 

Zawodnicy: 
 

 Imię, nazwisko Data urodzenia PESEL 

1  ….….…….  

2  ….….…….  

3  ….….…….  

4  ….….…….  

5  ….….…….  

6  ….….…….  

7  ….….…….  

8  ….….…….  

9  ….….…….  

10  ….….…….  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Mistrzostw i akceptuję jego warunki. 
 
 

ZGŁASZAJĄCY                  
                

Dyrektor Domu Dziecka: 
 
 

………………..       …………………… 
(data i miejsce)       (podpis i pieczątka) 



 

 

_________________ 2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia niżej wymienionych: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

 

Pozwala im na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 ______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________ur. ________ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. ________ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur.______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. _______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. ______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. _______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. ______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. ______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. ______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

 

_________________2019 r. 

[miejsce i data] 

 

OŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia _______________________, ur. _______ 

pozwala mu/jej na uczestniczenie w amatorskich zawodach sportowych – 

X Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na 

Mundial”, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  

 

 

______________ 

Pieczątka i podpis lekarza 

 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
informowaniem o Mistrzostwach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 

 
7. Stowarzyszenie ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na 
osoby trzecie. 
 
 
 
 
_________________________ 
Podpis 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
informowaniem o Mistrzostwach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 

 
7. Stowarzyszenie ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na 
osoby trzecie. 
 
 
 
 
_________________________ 
Podpis 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
informowaniem o Mistrzostwach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 

 
7. Stowarzyszenie ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na 
osoby trzecie. 
 
 
 
 
_________________________ 
Podpis 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
informowaniem o Mistrzostwach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 

 
7. Stowarzyszenie ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na 
osoby trzecie. 
 
 
 
 
_________________________ 
Podpis 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
informowaniem o Mistrzostwach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 

 
7. Stowarzyszenie ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na 
osoby trzecie. 
 
 
 
 
_________________________ 
Podpis 



 

 

..........................., dnia …….…. 2019 r. 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany/na ……………………..…………… niniejszym wyrażam zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE 
„NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 
42 lok. 20, 02-541 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000389970, NIP: 5213609733, REGON: 
143038842, w związku z organizacją X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej „Nadzieja na Mundial” (dalej Mistrzostwa): 

1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z promocją, 
reklamą oraz informowaniem o Mistrzostwach, poprzez wykorzystanie wizerunku: 

1) we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
2) we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
3) w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
4) na zdjęciach, 
5) na plakatach, 
6) na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, 
partnerów (w tym partnerów medialnych) i sponsorów Mistrzostw.  
7) we wszelkich innych materiałach promocyjnych Mistrzostw, w szczególności w 
kalendarzach oraz na ulotkach. 
 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku na zdjęciach, oraz na 
wszelkich innych nośnikach, oraz wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek do 
pamięci komputera.  
 
3. Publikacja wizerunku może być opatrzona komentarzem, dotyczącym przygotowań do 
Mistrzostw oraz ich przebiegu. 
 
4. Wizerunek może być zestawiony z wizerunkami uczestników Mistrzostw, organizatorów, 
osób zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw oraz innych osób propagujących i 
popierających ideę Mistrzostw, w tym osób powszechnie znanych.  
 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po 
zakończeniu Mistrzostw na terytorium Polski oraz za granicą.  
 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych w związku z 
rozpowszechnianiem wizerunku w celach związanych z promocją, reklamą oraz 
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danych osobowych (t.j. z dnia 17 czerwca 2002 r.; Dz.U. Nr 101, poz. 926). 
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____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl
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dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl


 

 

____________, _______ 2019 r. 

  (miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ______________________, ur. ______________, niniejszym: 

(proszę zaznaczyć okienka znakiem „X”, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” (dalej 

„Stowarzyszenie”) w celu organizacji X Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 

Nożnej (dalej „Mistrzostwa”). 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, 

datę urodzenia oraz płeć, przez Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i 

przekazywania informacji związanych z organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących wizerunek, przez 

Stowarzyszenie w celu promowania, reklamowania i przekazywania informacji związanych z 

organizacją Mistrzostw. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje o stanie 

zdrowia ujawnione w indywidualnym oświadczeniu o stanie zdrowia, przez Stowarzyszenie w 

celu organizacji Mistrzostw. 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych, udostępnionych w 

związku z udziałem w Mistrzostwach, jest STOWARZYSZENIE “NADZIEJA NA MUNDIAL” z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Narbutta 42 lok. 20, 02-541 Warszawa, KRS 0000389970, NIP 5213609733; REGON 

143038842. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej organizacji 

Mistrzostw. Dane osobowe mogą być powierzone osobom trzecim, innym niż Stowarzyszenie, 

wyłącznie w celu organizacji Mistrzostw. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne, by mógł Pan/Pani wziąć udział w Mistrzostwach. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w 

Mistrzostwach podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: 

biuro@nadziejanamundial.pl 

 

 

_____________________________________________________ 

Imię, nazwisko 

mailto:biuro@nadziejanamundial.pl
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