
                                                                                                 

         …………………….…………………., dn. ……………………………. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NIELETNIEGO ZAWODNIKA  
 

V NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 
RUDNIKI, 23-24.08.2019r. 

 

 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………    

(imię i nazwisko, adres zamieszkania rodzica) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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  

wyrażam zgodę (zaznaczyć  * )  na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych mojego dziecka: 

Imię i Nazwisko : ……….………………………………….…………………………………….                                                                                  Rok urodzenia: ……………………………… 

 

Nazwa drużyny: …………………………….………………….…………………………..…….                                                                                 Telefon: …….…………………………………… 

 

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

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

Informuję, iż ja oraz moje dziecko znamy regulamin i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, iż mój syn jestem zdolny do 

udziału  w turnieju i startuje na moją odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 

101 poz.1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy. 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania 
Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców danych 

1. 
Imię i nazwisko, adres, 

rok urodzenia wizerunek 

* dokumentacja związana z organizacją 
         „V Nocnego Turnieju Piłki Nożnej 

 o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego”, 

* publikacja wizerunku na stronie  
         internetowej, 

* publikacja wizerunku w mediach i na    
         portalach społecznościowych. 

GOKSiR w Rudnikach 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 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 

przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach z siedzibą przy ul. Okólnej 2, 46-325 Rudniki, 

• Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach dostępny jest pod numerem telefonu 34-3595068 

 e-mail kultura.rudniki@wp.pl  

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z ww. określonymi celami, 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• Pana/Pani dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w GOKSiR w Rudnikach  lub do odwołania zgodny na przetwarzanie 
danych, 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

• Pana /Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podaję dobrowolnie. 

                                                                                                                                                              …………………………….…………………….…………… 

                                                                                                                                                                 (data, podpis - imię i nazwisko rodzica) 


