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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

NA TURNIEJE  

DNI TARCZYNA 2019 

KATEGORIA OPEN 

 

*Ja niżej podpisany zgłaszając swój udział w rozgrywkach oświadczam że:   

1) jestem zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do mojego udziału w zawodach, przejmuję na siebie 

pełne konsekwencje wynikające z prawdziwości tego oświadczenia, przyjmuję także do wiadomości, że organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za wydarzenia losowe, kontuzje i urazy jakie mogłyby się zdarzyć z moim udziałem. 

2) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystanie wizerunku i 

wyniku w celu promowania imprezy teraz i w przyszłości przez Gminę Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn w 

ramach organizowanych zawodów. Zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez 

organizatorów, zawartymi w regulaminie dostępnym w biurze zawodów. 

3) Zapoznałem się z regulaminem zawodów, akceptuję jego założenia i będę go przestrzegać. 

W przypadku niepełnoletnich zawodników  

OPIEKUN ZESPOŁU   

TELEFON  

/Podpis/ 

DYSCYPLINA 

□ SIATKÓWKA PLAŻOWA 

□ STREETBALL 
 

NAZWA 
DRUŻYNY 

 PODPIS* 

KAPITAN …………………………………………… 
imię i nazwisko 

…………………………… 
nr telefonu 

 

SKŁAD 
OSOBOWY 

IMIĘ I NAZWISKO WIEK PODPIS* 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu przeprowadzenia turnieju sportowego w czasie Dni Tarczyna 2019 

jest Burmistrz Tarczyna , z siedziba ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn 

 Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Mogą się Państwo kontaktować  wyznaczonym inspektorem ochrony danych 

osobowych pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie : e-mail: inspektor@tarczyn.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu 

przeprowadzenia zawodów sportowych w dniu 06 lipca 2019 z okazji Dni Tarczyna oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit b w celu wykonania 

umowy, której Pan/Pani jest stroną.   

Natomiast inne dane tj nr telefonu, adres e-mail, są przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu   na podstawie wyrażonej zgody, która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dalsze przetwarzanie danych,  na które 

wyraził Pan/Pani wcześniej zgodę. Proszę wskazać w oświadczeniu o cofnięciu zgody jakich danych cofnięcie zgody dotyczy. Cofniecie zgody 

nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób  fizycznych 

na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO tj ochrona zdrowia, życia i majątku osoby lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie 

niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO .   

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą o archiwum narodowym i 

zasobach archiwalnych, nie krócej niż 10 lat lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń.  

 Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących 

danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną , informacji się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – Podstawa 

art. 15 RODO.  

2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 

RODO; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  art. 18 RODO : 

4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj: 

a) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

b) gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania; 

c) gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO; 

d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa 

krajowego; 

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych,  które są  przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze.  

5.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),  

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.; 

Informacja o wymogu podania danych 

� Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich nie podanie 

wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której 

dane dotyczą jak i od innych osób i centralnych rejestrów publicznych.   

� Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest  dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu 

umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy.  

 

Odbiorcy danych:  

Państwa dane będą udostępnianie wyłącznie podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa tj Sądy, 

Prokuratura, Policja , Urząd Skarbowy, ZUS, GUS , podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora na 

podstawie powierzenia . 

 


