
Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

TURNIEJU SOŁECTW

O TYTUŁ MISTRZA GMINY  2021

Imię i nazwisko uczestnika:

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

Data urodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: 

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

 Oświadczam,  że  mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w  Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o tytuł
Mistrza  Gminy  Żegocina  2021  r.   oraz  nie  mam żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału   
w  powyższych zawodach sportowych. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Turnieju, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora,  moich  danych  osobowych  zawartych  
w zgłoszeniu oraz wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojej osoby tylko i wyłącznie do celów związanych  z
organizacją  Turnieju  oraz jego promocją po zakończeniu  (zgodnie  z Ustawą z  dnia  10 maja  2019 r.   o
ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Ponadto rozumiem, iż przysługuje mi
prawo do wglądu moich danych oraz ich poprawiania. 

……………………………………………………………..

             (data i podpis) 



Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.1  i  ust.2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych ), informuję, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316       
2.  Z  administratorem  danych  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email: iod.zegocina@rewolt.pl  lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest  Pan Bartłomiej Wójcik 
Jeżeli  ma  Pani/Pan  szczegółowe  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych w zakresie działania Gminy Żegocina, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/
Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą: emaila:  iod.zegocina@rewolt.pl 
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  Turnieju Sołectw o  tytuł  Mistrza
Gminy 2019 na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art. 6  ust.1  lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych
5.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
6.  Ma Pan/Pani  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,  ale konieczne  w celu przeprowadzenia
Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o tytuł Mistrza Gminy 2019. 
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Turnieju Piłki Nożnej
Sołectw o tytuł Mistrza Gminy 2019. 

                                 Administrator Danych Osobowych

……………………………………………………………..

                                                  (data i podpis ) 

 


