KARTA ZGŁOSZENIA DLA DRUŻYN UCZESTNICZĄCYCH
W WAKACYJNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
Z CYKLU „NOCNE GRANIE”

Nazwa zespołu:…………………………………………………………………………………………
L.P. Imię, nazwisko

Data urodzenia

Podpis

Własnoręcznym podpisem uczestnik oświadcza, że:
- zapoznał się z regulaminem turnieju organizowanego przez MOSiR Sieradz, akceptuje jego zapisy i dobrowolnie zgadza się
na udział w turnieju
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wizerunku utrwalanego na
zdjęciach i filmach, w celu udziału w turnieju, a także informowania o jego przebiegu i wynikach na stronie internetowej oraz
innych publikacjach organizatora
- stan zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach sportowych
- w razie wypadku wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, a także nie będzie dochodził żadnych
roszczeń wobec MOSiR .
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Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu (organizator), ul. Sportowa 1, tel.
43 822 38 82;
Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mosirsieradz.pl;
Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w turnieju na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – zgody osoby, której dane
dotyczą;
Dane mogą być udostępnione organom publicznym, takim, jak: służby medyczne, policja;
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i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie;
Uczestnicy oraz ich rodzice mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie;
Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są wyłącznie na podstawie wyrażonej
zgody. Przysługuje im możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział w turnieju.
W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2.

