
KARTA ZGŁOSZENIOWA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

XXIII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻEGOCINA 
27.02.2022

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………………

Nr kontaktowy opiekuna:…………………………………………………………………………………

- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, będącego pod moją prawną opieką w XXIII
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Żegocina,

- Oświadczam, że moje dziecko, będące pod moją opieką, może uczestniczyć w rozgrywkach
i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, aby w tych rozgrywkach uczestniczyło,

- Wyrażam zgodę na udzielenia dziecku pomocy przedmedycznej, 

- Biorę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko podczas trwania turnieju,

- Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju i w pełni go akceptuję,

-  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów związanych z organizacją Turnieju. 

- Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na użycie oraz publikacje mojego wizerunku, a
także wizerunku mojego dziecka, aby promować niniejsze wydarzenie. 

Wyrażając  zgodę  na  publikację  wizerunku,  akceptują  Państwo  nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.

____________________________________ 

       (data i podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić



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, tel. 14
6484520.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez adres email: skarbnik.audyt@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. 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 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą:
emaila:  s  karbnik.audyt@onet.pl  .

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XXIII Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Żegocina oraz jego promocji 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. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Turnieju, a także przez czas promocji w
prowadzonych oficjalnych stronach internetowych.

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty,  którym administrator zleca wykonanie czynności,  z  którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter
dobrowolny.

11. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

                                 Administrator Danych Osobowych

……………………………………………………………..

                    (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


