
 

 

….…………………………………  
data i miejsce  

……………………………………….. 
 
 
 
……………………………………….. 

 
imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych/ zawodnika  
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka w celach promocyjno-marketingowych 
 
 
 
Oświadczam ze wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie wizerunku, w postaci fotografii cyfrowej oraz filmów, 

zarejestrowanych podczas realizacji zajęć sportowych, turniejów sportowych, meczów sportowych  
oraz obozów sportowych, w których uczestniczy moje dziecko ……………………………………… 

………….………….. (imię, nazwisko dziecka) przez Maksym Papacz, ul.Oławska 18, 55-300 Środa Śląska, 

prowadzonej za pośrednictwem: 

 
 strony internetowej  pod adresem www.papacz.pl, www.improvecamp.com, 

 mediów społecznośwowych; instagram, facebook, snapchat itp. 

 
Oświadczam, iż niniejszą zgodę wyrażam nieodpłatnie. 

 
…….……………………………………………………...  
data i podpis pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 

ZGODA MARKETINGOWA 

 
Wyrażam równocześnie zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych, i informacyjnych na 

adres mailowy………..………… 

 
 
…….……………………………………………………...   
data i podpis pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu……………………….. oraz adresu  
e- mail …………………………….przez firmę Maksym Papacz , projekt IMPROVE Basketball oraz 
Maksym Papacz Basketball™ w celu zapewnienia kontaktu w ważnych sprawach dotyczących 
organizacji i przebiegu zajęć sportowych w których uczestniczy moje dziecko.  
 
 
 
 

…….…………………………………………  
Data i podpis ucznia/opiekuna prawnego 

 
 

 
Poinformowano mnie, że:  

 administratorem danych jest Maksym Papacz z siedzibą przy ul.Oławska 18 55-300 Środa 
Śląska  

 podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, 
 

 mam prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania oraz mogę żądać ich 

usunięcia, przez cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 
 

 dane będą przechowywane przez okres 5 lat w formie papierowej i nieograniczony czasowo 

w formie elektronicznej w celu popularyzacji działań do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw 

względem ich przetwarzania lub cofnie zgodę lub administratora sam ustali, że dane uległy 

dezaktualizacji 
 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celach marketingowych i promocyjnych firmy 

Maksym Papacz , projekt IMPROVE Basketball oraz Maksym Papacz Basketball™ przez ich 

publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak 
 

facebook, instagram i portale podobne,  wykorzystywania w publikacjach prasowych oraz 
 

czasopismach drukowanych i elektronicznych, a podstawą prawną przetwarzania jest: ·pkt 

32, pkt 42, pkt 43 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. 
 

 Odbiorcami Pani/Pana danych są: Maksym Papacz , projekt IMPROVE Basketball oraz 

Maksym Papacz Basketball™, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Maksym Papacz

 , projekt IMPROVE Basketball oraz Maksym Papacz Basketball™, oraz podmioty 

wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz 

reklamowe na rzecz Maksym Papacz , projekt IMPROVE Basketball oraz Maksym Papacz 

Basketball™, a także osoby korzystające ze stron internetowych, portali społecznościowych, 

czasopism drukowanych i elektronicznych. 
 
 
 

………………………………………………………..… 
 
Podpis pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego 

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art

