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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla uczestników 

XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Bielsku-Białej 

 

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

       (imię i nazwisko)                (pełna nazwa jednostki) 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe w celu organizacji, przeprowadzenia i zakończenia XVII Międzynarodowych Zimowych 
Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w dniach 10-12.01.2023 r. 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w trakcie trwania              
i po zakończeniu XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, a także 
na wykorzystanie ww. wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmu z Mistrzostw na stronie 
internetowej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, stronie Facebook, jak również w mediach 
zewnętrznych, w celu promocji tego wydarzenia.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) 
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.) 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Data i podpis Uczestnika Mistrzostw 
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Obowiązek informacyjny dla uczestników 

XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym 
 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: 

„RODO”), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej,  

ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała tel. (33) 815 90 45, e-mail: sekretariat@pogotowie.bielsko.pl 

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:  

e-mail: iod@pogotowie.bielsko.pl  lub tel. 33 815 90 45 (wew. 220). 

3. Dane są zbierane w celu organizacji i przeprowadzenia XVII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie 

Medycznym organizowanych w dniach 10-12 stycznia 2023 r. w Bielsku-Białej, zwanych dalej „mistrzostwami”. 

4. Pozyskiwanie danych w celu przeprowadzenia “mistrzostw” wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora tj. art 6 ust 1 lit a i b. (RODO) 

5. Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych oraz innym podmiotom, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.: w zakresie 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

„mistrzostw”. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które 

można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie.bielsko.pl  - zakładka ochrona 

danych, przesyłanych drogą e-mailową na adres Inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Bielskiego 

Pogotowia Ratunkowego, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO. 

8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

poddawane profilowaniu. 

9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

  ………………………………….       …………………….………………………. 
   Miejscowość, data                           Podpis Uczestnika Mistrzostw 
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