
Zgoda wizerunkowa 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki) 

poprzez jego rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w celach 
promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych oraz szkoleniowych przez GETBETTER, utrwalonych jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym, w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

We wskazanych powyżej celach wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 
portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube w ramach profilu GETBETTER) oraz na 
stronach serwisów internetowych GETBETTER, w szczególności w domenie: www.getbetter.pl 
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

 

   (miejscowość)    (dnia) 

Zgoda na upublicznienie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na upublicznienie – za pośrednictwem Internetu - następujących danych osobowych (imię, nazwisko, 
kategorię rozgrywek,  przynależność klubową, wyniki sportowe, pozycja na boisku) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki) 

 

   (miejscowość)    (dnia) 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Udział w obozie GETBETTER PRE-SEASON 2019 jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku 
Zawodnika  oraz i jego publikację na stronie internetowej GETBETTER oraz na profilach GETBETTER w portalach 
społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram. 

1. Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż: 
2. Administratorem danych osobowych Zawodników wydarzenia jest GETBETTER 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania 
danych osobowych poprzez adres e-mail: info@getbetter.pl 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej 
Administratora oraz profili GETBETTER na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
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6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . 
Zawodnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Zawodnik GETBETTER PRE-SEASON  posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.  
8. Zawodnik GETBETTER PRE-SEASON posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza 
obowiązujące przepisy prawa. 
9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Zawodników wydarzenia 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Niniejszym wyrażam, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu GETBETTER PRE-
SEASON 

 

   (miejscowość)    (dnia) 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………… 

Oświadczenie zdrowotne  

 Niniejszym oświadczam, że sprawdziłem we własnym zakresie, w placówce do tego wyznaczonej stan 
swojego zdrowia i nic mi nie wiadomo o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania 
jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych.  

 Do treningów z GETBETTER przystępuje z własnej nie przymuszonej woli oraz biorę całkowitą 
odpowiedzialność za udział w sesjach treningowych.  

 Jednocześnie zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała 
wynikającego z zatajonych przeze mnie dolegliwości i chorób.  

 Informacja o stanie zdrowia przedstawiona przeze mnie w powyższym oświadczeniu jest dokładna i 
prawdziwa, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

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

(data, czytelny podpis podpis zawodnika lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego)
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