
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
W VIII MISTRZOSTWACH POLSKI PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM  

POD PATRONATEM PREZESA PIIB ZBIGNIEWA KLEDYŃSKIEGO 

SZCZYRK, 13-15.12. 2019 r. 

 
 

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do dnia 9.12.2019 r. na adres biura Placówki Terenowej Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w Bielsku-Białej, ul 3 Maja 10/14 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres                 

e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl; tel. 33 8100474. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od organizatora: Janusz 

Kozula, e-mail: j.kozula@slk.piib.org.pl; tel. 506 312 235. 
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Imię i nazwisko, nr ewidencyjny PIIB 

(Miejsce zatrudnienia osób nie 

będących członkami PIIB) 

 

 

Adres do korespondencji: 
 

 

E-mail: 
 

 

Telefon kontaktowy: 
 

 

 

Członkostwo w PZBS:                  Jestem członkiem / Nie jestem członkiem (zaznaczyć właściwe) 

 

 
Oświadczam, że: 

 

1. Powyższe dane osobowe są prawdziwe. 

2. W związku z udziałem w Mistrzostwach wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia, nazwiska i wizerunku 

    na stronie www.slk.piib.org.pl, w „Informatorze ŚlOIIB” oraz w innych wydawnictwach ŚlOIIB. 

3. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych 

    osobowych na potrzeby zorganizowania Mistrzostw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

    osobowych (tekst jednolity (NIP 9542423635) z siedzibą w Katowicach (40-467) przy ul. Adama 1b  

4. Izba informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazanej w pkt 4, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu 

    do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

    udziału w zawodach. 

5. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. 

 

 

 
 

____________________________________________ 

Data i podpis uczestnika Mistrzostw 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w 
Katowicach na potrzeby rejestracji, udziału i przeprowadzenia VIII Mistrzostw Polski PIIB w Brydżu Sportowym pod patronatem Prezesa PIIB  Zbigniewa 

Kledyńskiego zwanych dalej Mistrzostwami 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia procedury rejestracji oraz w celu przeprowadzenia 

Mistrzostw, a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Mistrzostwach. 

Dane te będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także 

udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę 

powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

Mistrzostwach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy 

zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których danych zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 

229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UTRWALANIA, UPUBLICZNIANIA I PRZETWARZANIA WIZERUNKU PRZEZ ŚlOIIB 

 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Biorąc udział w VIII Mistrzostwach  Polski PIIB w Brydżu Sportowym pod patronatem Prezesa PIIB  Zbigniewa Kledyńskiego zwanych dalej Mistrzostwami, 
uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Mistrzostw.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o 

Mistrzostwach. 

Dane te, w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w mediach 

społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody 

lub w oparciu o umowę powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w Mistrzostwach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci swojego wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

Mistrzostwach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy 

zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 

229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”). 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym 

akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 

społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik); 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; 

c) osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia 

stanowiska; 

d) osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie. 

 

 

 

 

 

 
 

 


