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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Puławskiej 383 moich danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
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 (RODO).
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych do Ministerstwa
Sportu a także wprowadzanie ich do systemów teleinformatycznych na potrzeby realizacji
i prawidłowego rozliczenia zadań związanych z dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa
i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (środków publicznych).
Jednocześnie udzielam Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej (dalej: PZPS) oraz licencjobiorcom,
dalszym licencjobiorcom, z którymi PZPS jest bądź będzie związany umową lub innego rodzaju
stosunkiem prawnym, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych
z moim udziałem.
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy nieodpłatnej publikacji dotyczące mojego wizerunku,
w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje
i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym
w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube), itp.
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do dokonywania przez PZPS, licencjobiorców, dalszych
licencjobiorców modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi
zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej wizerunku. Równocześnie
zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania
zdjęć z moim wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami
za pośrednictwem technik cyfrowych, przy czym mój wizerunek nie może być użyty w formie
lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.
Oświadczam, że niniejsza zgoda wyrażona jest na okres od 01.01.2020 r. na czas nieokreślony,
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, terytorialnie.
Oświadczam, iż znane mi jest prawo do wglądu i poprawiania moich danych jak również możliwość
cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych na potrzeby PZPS i MS, które musi odbyć się
w formie pisemnej.
Oświadczam, że powyższe oświadczenie wypełniłem/am dobrowolnie zgodnie z prawdą i że jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 par.1 KK za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie
prawdy.
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