ZGŁOSZENIE
Skierniewicka Liga Futsalu (SLF)
Sezon 2019/2020

Nazwa drużyny (Liga):
Imię i nazwisko kierownika drużyny:
Numer kontaktowy:
Adres e-mail:

Lista zawodników:
Lp

Imię i nazwisko

Data
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Wzrost Waga

Podpis
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* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Skierniewickiej Ligi Futsalu (SLF) oraz klauzulą
informacyjną dla uczestników zawodów i akceptują ich postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, publikowaniem ich na stronie internetowej
www.osirskierniewice.pl www.ligihalowe.pl oraz portalach społecznościowych.

…........................................
Podpis kierownika drużyny

Skierniewice dn. …..................... 2019r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO informujemy,
że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców Zawodów jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Pomologicznej 10,
96-100 Skierniewice.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: Monika Szyszczyńska, m.szyszczynska@osirskierniewice.pl, tel. 46 833 28 95
3. Uczestnicy Zawodów przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
(miasto), wiek (rocznik), nazwa szkoły lub klubu oraz wizerunek.
4. Uczestnicy Zawodów przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Zawodach.
5. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Zawodów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z
realizacją. Zawodów i zadań statutowych, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także w celach marketingowych i
promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
6. Uczestnik przystępując do Zawodów wyraża nieodpłatną zgodę na publikację swoich danych
osobowych, w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach na potrzeby
przeprowadzenia Zawodów, w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do
zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora.
7. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane i używane przy zachowaniu zasad
obowiązującego prawa.
8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Zawodach powinny
posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział dziecka w Zawodach.
9. Dane osobowe Uczestników Zawodów (wraz z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać
przekazane mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, sponsorom, z
zastrzeżeniem ust. 6.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Organizator Zawodów zapewnia poufność danych osobowych Uczestników (z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9).

