
Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

IMPREZY INTEGRACYJNEJ „ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA” 

imię i nazwisko:            …………………………………………………………….. 
 

PESEL    ……………………………………………………………. 
 
numer członkowski OIIB :          …..……………………………………………………….. 
 
telefon kontaktowy:               ……………………………………………………………. 
 
adres e-mail:                   ……….…………………………………………..………… 

 
 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych, przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 

80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 na potrzeby organizacyjne imprezy integracyjnej „ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM O 

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OIIB”  

 Wyrażam  zgodę  na  udostępnienie moich  danych  osobowych w zakresie : imię, nazwisko, PESEL, numer członkowski POIIB do firmy 

ubezpieczeniowej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A , 81 – 731 Sopot, ul. Hestii 1 w celu ubezpieczenia mnie podczas 

udziału w imprezie integracyjnej. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i Programu imprezy integracyjnej ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OIIB i zobowiązuję się do skrupulatnego ich przestrzegania i stosowania. 

2. Mój stan zdrowia pozwala mi na udział w imprezie integracyjnej. 

3. Wiem, że w każdej chwili mogę się wycofać ze zgody i Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 80-369 Gdańsk, al. 

Rzeczypospolitej 4/155 powiadomi o tym ubezpieczyciela. 

4. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w 80-369 
Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. 

2. Dane  kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail iodgk@informacjebezpieczne.pl . 
3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest realizacja organizacyjna imprezy integracyjnej „ZAWODY W WĘDKARSTWIE 

MORSKIM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OIIB ”  

4. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. 

5. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do 
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla 
administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy instytucji 
międzynarodowych. Decyzje dotyczące realizacja zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat 

7. Mam prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie 
danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych. 

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
 

miejscowość, data:  ………………………………………………… czytelny podpis:   

mailto:iodgk@informacjebezpieczne.pl

