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INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIE WOLI

złożone w dniu ………………                 

Ja niżej podpisany, ….……………………………………………………………………..
                                                                        Imię  i  Nazwisko
            
 ……………………………………                     ……………………………………………..
                          Pesel                  Data urodzenia
                              
oświadczam, że:
- jestem uczestnikiem rozgrywek Trójmiejskiej  Ligi Hokeja (dalej zwanej TLH), reprezentującym drużynę:

 …………………………………………………………

- zapoznałem się z regulaminem, zasadami Trójmiejskiej  Ligi Hokeja, obowiązującym w sezonie 2022/2023,
rozumiem jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad,

- stan mojego zdrowia pozwala mi na czynny udział, w zajęciach sportowych, posiadam pełną zdolność do 
uprawiania hokeja na lodzie oraz biorę pełną odpowiedzialność za kontrolę stanu mojego zdrowia gwarantującą 
zdolność do uprawiania ww. dyscypliny sportu,

- jestem świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem w rozgrywkach TLH, a szczególnie możliwością 
odniesienia urazu, kontuzji, czasowej lub trwałej utraty zdrowia, a nawet życia i biorę w nich udział na własną 
odpowiedzialność. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy,  jeżeli taka potrzeba 
zaistnieje.

- jeżeli w związku z moim  uczestnictwem w rywalizacji sportowej związanej z rozgrywkami TLH w ramach 
meczy ligowych, sparingowych i treningach wystąpią jakiekolwiek negatywne skutki w zakresie stanu mojego 
zdrowia zwłaszcza pogorszenie stanu mojego zdrowia  bądź  utrata  życia,  oświadczam, że zrzekam się 
wszelkich roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych, rzeczowych, 
materialnych, finansowych  w  stosunku  do  Stowarzyszenia TLH (organizatora rozgrywek TLH), członków 
Zarządu TLH, działaczy i opiekunów, zarządców i właściciela obiektu na którym odbywają się zajęcia 
sportowe/ mecze związane z rozgrywkami TLH, jak również wszystkich stron mogących mieć związek z 
funkcjonowaniem rozgrywek TLH,

- niniejszym potwierdzam, że zostałem poinformowany przez organizatora rozgrywek TLH, że podstawowym 
zabezpieczeniem przy ewentualnych roszczeniach wymienionych w niniejszej deklaracji, jak również przed 
żądaniami osób trzecich lub stron powiązanych z poszkodowanym, wynikających z uczestnictwa w ww. 
zajęciach sportowych/ meczach, jest posiadanie grupowej lub  indywidualnej polisy ubezpieczeniowej (OC) oraz 
polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

-spełniam warunki amatora określone w regulaminie TLH paragrafie 2 punkt 5 i oświadczam, że nigdy w mojej 
przeszłości nie brałem udziału w rozgrywkach hokeja na lodzie określonych w regulaminie TLH stanowiących 
przeszkodę w spełnieniu wymogów dopuszczenia do gry w TLH jako amator.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zawodnik poprzez wypełnienie Oświadczenia Woli wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Trójmiejską Ligę Hokeja z siedzibą w Gdańsku (dalej: „TLH”), wpisanego do KRS pod numerem  
0000448644.
Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f Rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
– dalej RODO (GDPR), do celów związanych z zadaniami organizacji TLH oraz do realizacji celów statutowych 
TLH. 
Zgadzam się także, aby na tej samej podstawie moje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, 
waga, wzrost, obywatelstwo, przynależność klubowa, wyniki sportowe, zdjęcie, adres poczty elektronicznej oraz 
numer telefonu na potrzeby kontaktu z koordynatorem drużyny, ewentualne informacje o kontuzjach zawarte w 
protokołach meczowych na potrzeby uczestnictwa w rozgrywkach TLH) pojawiły się na liście zawodników klubu, 
który reprezentuję oraz wiadomościach z zawodów, statystykach, publikowanych w internecie, mediach oraz 
filmikach i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy z powodu uzasadnionego interesu statutowego TLH, jakim jest 
prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek TLH. 
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Zgadzam się, aby mój wizerunek mógł być utrwalony jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach. Niniejsza 
zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie, w tym na portalach 
społecznościowych Facebook oraz na stronie internetowej TLH. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i 
rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora
we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.” 
 

Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że: 
1. Administratorem jego danych osobowych jest Trójmiejska Liga Hokeja z siedzibą w Gdańsku  przy ul. 
Marynarki Polskiej 73, 
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest 
uzasadnione celem przeprowadzenia rozgrywek TLH, 
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek TLH. 
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym 
klubom sportowym uczestniczącym w rozgrywkach TLH w wyłącznym celu związanym z organizacją zawodów. 
6. Dane będą przechowywane będą przez okres 5 lat. 
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 
w rozgrywkach  .   
8. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (danych 
osobowych zawodnika) oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Oświadczenie w tym 
zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. Trójmiejskiej Lidze Hokeja pocztą lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail: natalus_k@hotmail.com.
9. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11. Dane zawodnika mogą być przekazywane: podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie 
księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań 
związanych z dofinansowaniem rozgrywek TLH w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego 
dofinansowania.
12. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 

data ............................ czytelny podpis zawodnika ………..........................................*

data ............................ czytelny podpis opiekuna prawnego (imię i nazwisko) ………………………………….**

data ............................ czytelny podpis opiekuna prawnego (imię i nazwisko)…………………………………….

* brak czytelnego podpisu pod deklaracją jest przeszkodą formalną i skutkuje niedopuszczeniem do gry  zawodnika w 
rozgrywkach/meczach TLH. 

** w przypadku zawodnika niepełnoletniego obowiązek  podpisu opiekunów prawnych. 

Niniejsze oświadczenie woli jest jednocześnie zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek TLH określonym w 
Regulaminie rozgrywek TLH. 
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