
FORMULARZ UDZIAŁU W KONKURSIE „WYŚCIGOWA ELEGANCJA” 

.................................................................... 
imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika  

....................................................................  
adres email  

.................................................................... 
tel. kontaktowy  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się ̨i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „Wyścigowa elegancja” 
organizowanego przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice w dniu 4 czerwca 2022 roku podczas 
Ladies Day – Dzień Wolności (dalej Konkurs).  

Oświadczam, że wyrażam zgodę ̨na utrwalenie przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice mojego 
wizerunku w związku z moim udziałem w Konkursie z zamiarem wykorzystania tego wizerunku w celach 
informacyjnych o przebiegu i wynikach ww. Konkursu. Zgoda obejmuje utrwalenie wizerunku w formie 
fotografii.  

Wyrażam zgodę ̨na wykorzystanie przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice mojego wizerunku 
utrwalonego (także wraz z wizerunkami innych osób) w formie fotografii w związku z moim udziałem w 
Konkursie w celach informacyjnych o przebiegu i wynikach ww. Konkursu, poprzez:  
-  zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,  
-  rozpowszechnianie wizerunku poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie i udostepnienie wizerunku w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć ́do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

Oświadczam, że mam świadomość,́ iż rozpowszechnianie wizerunku będzie polegać ́na umieszczeniu na stronie 
internetowej www.torpartynice.pl, Instagramie oraz Facebooku WTWK-Partynice. Oświadczam, iż ̇niniejszej 
zgody udzielam nieodwołalnie, bezterminowo i nieodpłatnie.  

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1.Administratorem ww. danych osobowych jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu; 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować ́się ̨z Inspektorem Ochrony 
Danych poprzez e-mail: iod@torpartynice.pl; 
3. Ww. dane osobowe tj. imię ̨i nazwisko, wizerunek, adres e-mail oraz nr telefonu przetwarzane będą ̨w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, jako niezbędne do realizacji zobowiązań związanych z udziałem w tym 
Konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
4. Podane przeze mnie dane tj. mój wizerunek, a w przypadku wygrania nagrody również ̇imię ̨i nazwisko, będą ̨
udostępnione w Internecie na stronie www.torpartynice.pl, Instagramie oraz Facebooku administratora 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konkursu, w pozostałych sytuacjach podane przeze mnie dane 
osobowe tj. imię ̨i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu mogą ̨zostać ́udostępnione podmiotom świadczącym 
na naszą rzecz usługi IT w związku z realizacją tych usług; 
6. Moje dane osobowe będą ̨przechowywane przez czas publikacji wizerunku w Internecie oraz przez czas 
niezbędny do wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego. 
7. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
8. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na wskazany 
przeze mnie adres e-mail informacji promocyjnych dotyczących nadchodzących konkursów i dni wyścigowych. 

...............................................................  
data i podpis  


