
 

 

POLSKA FEDERACJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS 
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL.LEGIONOWA 7/3 

tel.+48500611622,e-mail:polmasters@yahoo.com, 
www.polmasters.pl  

NIP  669-23-96-045 RGON  320053425 
 

Deklaracja 
                                                wstąpienia do 

Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów MASTERS 

Imię i nazwisko   ……………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 

Tel./fax   kom. ……………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych oraz 
organizacyjnych PFPC Masters, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

   

……………………………… Data, czytelny podpis  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od PFPC Masters, na adres 
korespondencyjny, adres e-mail lub telefonicznie na zasadach określonych w ustawie z 
dn.18.07.2002r./Dz.U.2002.144.1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

……………………………… Data, czytelny podpis  

OŚWIADCZENIE 

1. Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań 
lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia. 

2. Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
3. W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami (z 

przyczyn niezależnych od organizatorów) nie będę rościć pretensji do organizatorów 
zawodów i personelu pomocniczego. 

4. Ewentualne koszty leczenia, zakupu leków lub transportu, pokryję w 100%. 
5. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących 

rozgrywania zawodów. 
6. Oświadczam, że przyjąłem powyższe informacje do wiadomości, co poświadczam 

podpisem złożonym poniżej. 

Data i czytelny podpis:  ............................................................................................................ 



 

 

 

Treść klauzuli informacyjnej :  

Administratorem Państwa danych osobowych jest POLSKA FEDERACJA 
PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
ul..Legionowa 7/3 ; tel.+48500611622. 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. Państwa dane osobowe:  

• będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych PFPC Masters,   
• będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,  
• mogą być przetwarzane w innych celach, o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę na 

ich przetwarzanie,   

• nie będą przekazywane innym odbiorcom danych,   
• będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a 

także przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi.  
Macie Państwo prawo:  

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich 
danych, do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

do cofnięcia udzielonej zgody. Kontakt z Administratorem w sprawie cofnięcia udzielonej 
zgody, a także w każdej innej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych jest możliwy za pomocą adresu e-mail:  polmasters@yahoo.com  

 

Akceptacja Zarządu: 

Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów MASTERS 
KONTO: BGŻBNP Paribas Nr 95 1600 1462 1827 8343 5000 0001 

 
 



 

 

 
 


