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Imię i nazwisko………………………………… 

 
 ……………….., 11.11.2022 r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wojskowej gry terenowej  organizowanej 
przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i akceptuję zawarte w nim postanowienia. Do 
Zawodów przystępuję (moje dziecko) dobrowolnie. Zaświadczam również, że nie mam (moje 
dziecko) żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w grze. Przyjmuję do wiadomości, że 
Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zagubione podczas 
imprezy. 

…………………………..………………                  
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna 
prawnego)  

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) zwanego dalej RODO, informuje się, że:  
I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji  
z siedzibą w Warszawie 00-909, przy ul. Dymińskiej 13, tel. 261 877 707, mail: 
cwcr@ron.mil.pl 
II. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania  
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu udziału w Wojskowej Grze 
Terenowej. 
III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału  
w Wojskowej Grze Terenowej. 
IV. Konsekwencje niepodania danych osobowych  
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału  
w Wojskowej Grze Terenowej. 
V. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udziału Pani/Pana 
Wojskowej Grze Terenowej. Wizerunek w  materiałach fotograficznych i wideo może być 
publikowany na stronach internetowych, profilach społecznościowych resortu ON. 
VI. Prawo dostępu do danych osobowych  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień 



 

Załącznik nr 2  

regulują art. 15-18 RODO. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
VIII. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. W związku z publikacją prac na stronach resortu obrony 
narodowej, w prasie oraz mediach społecznościowych, dane osobowe uczestników 
Wojskowej Gry Terenowej tj. wizerunek, imię, nazwisko, mogą być udostępnione 
nieograniczonej liczbie odbiorców.  
IX. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
profilowane.  
 

                                                                                             …………………………………….………………    
 (czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)  

 
 
 
UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych wyraża prawny opiekun.  
 
Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych / moich danych osobowych oraz dziecka, 
którego jestem prawnym opiekunem* w celu udziału w Wojskowej Grze Terenowej. 
 
*niepotrzebne skreślić  
 
 

…………………………………………  
      (czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego) 

 


