
KARTA ZGŁOSZENIA
Halowy Turniej Piłki Nożnej - MOTOMIKOŁAJKI - EDYCJA 3

20.11.2022 Hala Sportowo-Widowiskowa w Bierutowie

1. Nazwa drużyny, miejscowość - …………………………………………………………...

2. Kapitan drużyny - ………………………………………………………………, tel. …........................ . 

OŚWIADCZAM, że obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Halowym  Turnieju  Piłki  Nożnej - 
MOTOMIKOŁAJKI - EDYCJA 3 organizowanym dnia 20.11.2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie 
oraz, że startuję w w/w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem się z treścią regulaminu turnieju i w pełni akceptuję jego zapisy. WYRAŻAM ZGODĘ na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia oraz na wykorzystanie wizerunku przez 
Organizatorów, w celu promocji Turnieju, w tym publikacji wyników, zdjęć z turnieju w prasie, na stronach 
internetowych. 

LP
Imię i nazwisko zawodnika, 

Czytelny podpis zawodnika
(lub prawnego opiekuna – jeśli 

zawodnik jest niepełnoletni)
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
 Dane  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  realizacji  imprezy  sportowej,  ogłoszenia 

wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych przez organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  
celów. Dane w postaci: nazwa drużyny, imię i nazwisko, uzyskany wynik oraz wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą 
udostępniane na stronie  www.okiswbierutowie.pl, Facebook’u OKiS oraz w prasie lokalnej. Z inspektorem ochrony danych można się 
skontaktować mailowo - adres e-mail:  madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

 Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i przez czas, w którym 
Ośrodek Kultury i Sportu może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych 
lub obowiązków prawnych;

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…...................................................
Czytelny podpis kapitana drużyny

http://www.kleszczewo.pl/



