
FORMULARZ UCZESTNICTWA 

w III Otwartych Mistrzostwach w Pol’and’Rock Gra Planszowa 

rozgrywanych w ramach 

festiwalu „28. Pol'and'Rock Festival”  

(Czaplinek-Broczyno, 3-6 sierpnia 2022 r.) 

 

Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią regulaminu III Otwartych Mistrzostwach 

w Pol’and’Rock Gra Planszowa („Mistrzostwa”) organizowanych przez: Vertima sp. z 

o. o. z siedzibą w Opolu przy Al. Przyjaźni 59L/7, 45-572 Opole, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000329705. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne 

z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z jego wizerunku, 

głosu, zachowań, wypowiedzi oraz wszelkich ewentualnych utworów utrwalonych 

w toku Mistrzostw (dalej łącznie: „Wizerunek”) w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci 

teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

z prawem udzielania dalszych zgód i zezwoleń na rzecz osób trzecich, w szczególności 

Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19C 

w Warszawie 02-738 (KRS 0000030897) oraz mediów relacjonujących przebieg 30. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

3. Oświadczam, iż:  

a) ukończyłem/-am 18 rok życia i posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych, 

b) nie jestem członkiem organów, ani zatrudnionym przez Organizatora, Fundację 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Złoty Melon Sp. z o.o. oraz członkiem 

najbliższej rodziny tychże osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, 

małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub we 

wspólnym pożyciu. 

4. Wyrażam zgodę na:  

a) przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) („RODO”); 



b) podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane osobom 

i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Mistrzostw; 

c) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym udziału w Mistrzostwach. Jestem zobowiązany/-a do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału 

w Mistrzostwach; 

d) przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze Mistrzostwa nie stanowią gry losowej, 

loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik 

zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; 

e) mam prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność ́z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw 

należy skontaktować się z: Vertima sp. z o. o. na adres e-mail: 

polandrock@phalanxgames.pl lub w formie pisemnej na adres: Al. Przyjaźni 

59L/7, 45- 572 Opole, z dopiskiem: Mistrzostwa; 

f) przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

g) przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………..….. 

    (drukowanymi literami) 

 

Czaplinek-Broczyno, dnia ……sierpnia 2022 r. 

 

 

………………………………  

(podpis) 


