(załącznik nr 1 do Regulaminu)

ZGŁOSZENIE
ZAWODNIKÓW NA VI POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ DLA MDP –

JAZOWSKO o ŁĄCKO 2019
..................................................................................................................................
nazwa zespołu
Lp.

Data
urodzenia

Imię i nazwisko zawodnika

Miejsce zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań do gry w piłkę nożną.

KIEROWNIKIEM zespołu jest
Pan:
………………………………….
imię i nazwisko
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu, ul. W. Witosa 69, 33-300 Nowy
Sącz wyłącznie w celu realizacji wszelkich działań statutowych i promocyjnych związanych z V Powiatowym
Turniejem Piłki Nożnej ORLIK 2019.
Dodatkowo, potwierdzam otrzymanie informacji, że:
•

aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres
nowosadecki@zosprp.pl z adresu, którego zgoda dotyczy,
• podanie danych jest dobrowolne,
• Mam prawo do:
o bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
o dostępu do danych osobowych,
o sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
o usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
o ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o przenoszenia danych osobowych,
o sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne ze względu na
realizację działań statutowych ZOSP RP.
• dane wrażliwe w postaci stanu zdrowia będą chronione poprzez adekwatne środki techniczne
i organizacyjne,
• moje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
• moje dane nie są profilowane,
• jeżeli podejrzewam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO mam prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
moje dane osobowe zostaną usunięte po okresie 50 lat od zakończenia łączącej nas umowy.
Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych,
promocyjnych i informacyjnych związanych z VI Powiatowym Turniejem Piłki Nożnej ORLIK 2019.
Moja zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) Drużyny utrwalonego
w ramach VI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej ORLIK 2019

oraz obejmuje takie formy publikacji jak:

udostępnienie na stronie internetowej, publikację w mediach, prasie w związku z publikacją informacji o
wydarzeniu.

Data …………………….…………

Podpis …….......................……
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