
Bielsko-Biała, …… - …… - …… 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany, zrzekam się wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych od 
organizatorów rozgrywek Bielskiej Ligi Koszykówki (BLK) z tytułu uszkodzenia ciała i utraty zdrowia powstałego 
podczas gry we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez BLK począwszy od dnia podpisania tego 
oświadczenia, aż do pisemnego odwołania, oraz jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z obowiązującym 
Regulaminem BLK i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
Oświadczam również, że zostałem poinformowany o uczestnictwie w rozgrywkach organizowanych przez Bielską 
Ligę Koszykówki na własną odpowiedzialność i powinienem posiadać zgodę lekarza na uprawianie koszykówki. 
 
Imię i nazwisko (zawodnik) ……………………………………………….…………………………………………………... 
 
Data urodzenia (zawodnik) …… - …… - …… 
 
Czytelny podpis (zawodnik) .………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko (opiekun prawny w przypadku niepełnoletniego zawodnika) ………………………...………...…….... 
 
Data urodzenia (opiekun prawny w przypadku niepełnoletniego zawodnika) …… - …… - …… 
 
Czytelny podpis (opiekun prawny w przypadku niepełnoletniego zawodnika) ………..………………………………… 
 
Każdy uczestnik rozgrywek (a także opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich) biorący udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „Bielska Liga Koszykówki”, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w tych rozgrywkach oraz podaniem 
wyników/statystyk do powszechnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących działalność stowarzyszenia.  
Administratorem wspomnianych danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bielska Liga Koszykówki” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Goleszowska 
16/159.  
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych – biuro@blk.com.pl oraz tel. 609 81 28 81. 
Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane w innych celach oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.  
Każdy uczestnik rozgrywek ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo każdemu uczestnikowi rozgrywek przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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