KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO XXI MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
Nazwa zespołu:
Skład zespołu:
Lp.

Nazwisko i Imię

Rok urodzenia

Pesel

Dokładny adres zamieszkania/gmina, powiat

Zawodnik
klubowy
TAK/NIE

1

2

3

4

5

6

7

8

Opiekun zespołu
- Imię i nazwisko……………………………………………………………..……
- Data urodzenia……………………………- Nr telefonu …………………………….…..- Adres mail…………………………………………………...……….
Zobowiązuję się do mojego uczestnictwa w trakcie trwania zawodów, oraz poniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i z
zawodów. Jednocześnie oznajmiam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Opiekun powinien mieć, ze sobą dowód osobisty.

Czytelny podpis opiekuna
KARTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kartę prosimy wypełnić dużymi literami.

Zgodnie z art. 13 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…(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.),
zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka pozostającego pod
Pani/Pana dziecka jest Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar
Katynia 57
2) Kontakt z Administratorem danych osobowych w formie elektronicznej: oratoriumstwol@gmail.com
3) Dane osobowe, w tym wizerunek, przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych
Stowarzyszenia – organizacji Turnieju Halowej Piłki Nożnej, promocji imprezy i działalności
Stowarzyszenia (min. w Internecie, siedzibie Stowarzyszenia, materiałach reklamowych, lokalnych
mediach) oraz zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka pozostającego pod Pani/Pana opieką będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w
związku z otrzymanym dofinansowaniem tj. Urząd Miasta Stalowej Woli, Powiat Stalowowolski,
Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Ubezpieczeń.
5) Po zakończeniu Turnieju dane osobowe uczestników przechowywane będą w celach archiwizacyjnych tj.
przez okres w jakim Stowarzyszenie zobowiązane jest do rozliczania się z umów zawartych przez
Stowarzyszenie z podmiotami finansującymi działalność Stowarzyszenia m.in. z Urzędem Miasta Stalowa
Wola, Powiatem Stalowowolskim i Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich
sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w przypadku
danych zbieranych na podstawie wyrażonej zgody,
7) w przypadkach wskazanych w RODO ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przechowywania danych
osobowych lub ich usunięcia.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9) Podanie danych osobowych jest konieczne. Brak wskazania opiekuna dzieci/młodzieży uczestniczących
w turnieju uniemożliwia przyjęcie karty zgłoszeniowej.
Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacją:

………………………………………
data i podpis

