KARTA ZGŁOSZENIOWA
XXI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Błogosławionego ks. Bronisława
Markiewicza
Imię i nazwisko zawodnika………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………gmina………...
PESEL ……………………………
Nazwisko i imię opiekuna prawnego/telefon kontaktowy………………................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXI Turnieju Halowej Piłki Nożnej im.
Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza oraz oświadczam, iż nie ma przeciwskazań
zdrowotnych do uprawiania przez moje dziecko tej dyscypliny sportowej.
Wyrażam zgodę na hospitalizację syna/córki* w razie zagrożenia życia lub zdrowia.
……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ma pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną poniżej zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych
osobowych z prawem przed jej wycofaniem.
Ja ……………………………………………………….. niżej podpisany/a, zgadzam się na
przetwarzanie (m.in. zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie) moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka: wizerunek umieszczony w zdjęciach oraz
filmach przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar
Katynia 57, w celach:
a) promocyjnym,
b) w związku z wykorzystaniem środków publicznych w celach sprawozdawczym
i promocyjnym zdjęcia oraz film zostaną przekazane do Urzędu Miasta w Stalowej Woli,
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zadanie współfinansowane ze środków: Gminy Stalowa Wola, Powiatu
Stalowowolskiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem XXI Turnieju Halowej Piłki Nożnej i w
całości go akceptuję.
……………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

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 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 dziecka 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
osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, 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 mam Pan/i 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. Ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie
działań na rzecz Pana/i dziecka.
Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacją:

………………………………………
data i podpis

