ZGODA I OŚWIADCZENIE NA UDZIAŁ W „4. MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA W SIATKONODZE”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
(rok urodzenia uczestnika)

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych i biorę udział w „Mistrzostwach Śląska w
Siatkonodze” na moją własną odpowiedzialność.
Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego wizerunku
podczas Turnieju.
Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na podawanie wyników Turnieju do publicznej
informacji we wszelakich mediach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Zawodów i wyrażam w pełni dobrowolną zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, a także nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu
określonym w pkt. 3 klauzuli informacyjnej.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest
jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO - dane osobowe
Informujemy, że:
1.
2.

3.
4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju z
siedzibą przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Goczałkowicach-Zdroju za pomocą adresu iod24h@gmail.com.
Celem zbierania danych jest udział uczestnika w „Mistrzostwach Śląska w Siatkonodze” zwanego dalej Turniejem –
podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, natomiast wizerunek przez okres
funkcjonowania strony internetowej administratora.
Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
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, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w
celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1
pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane
dotyczą.
8. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
10. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także:
 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju,
 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w której
zamieszkuje, na liście startowej Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu
rozgrywania Turnieju.
 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o
imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.

……………..…………………………………………………..……….
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę rodzica/opiekuna prawnego)

