
............................................................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

............................................................................................ 
Adres i tel. kontaktowy      

Oświadczenie

Wyrażam  zgodę  na  udział  syna/córki  .................................................................  w  Turnieju  Dzikich  Drużyn
organizowanym  przez  Stowarzyszenie  "Rodzina"  na  boisku  przy  Szkole  Podstawowej  nr  11  w Puławach  
w dniach 18.09.2021 r.
Jednocześnie  oświadczam,  że  dziecko  nie  ma  przeciwwskazań  zdrowotnych  na  udział
w zajęciach sportowych.
Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.
Oświadczam,  że  wyrażamy  zgodę  na  przetwarzanie  naszych  danych  osobowych  zawartych
w karcie zgody na udział dziecka w Turnieju, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Wyrażamy zgodę na publikowanie na stronach internetowych organizatora zdjęć z Turnieju.

........................... ....................................
data   podpis rodzica/opiekuna

W celu realizacji obowiązków wynikających z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanym dalej „RODO”, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych  osobowych  osób  uczestniczących w Turnieju  Dzikich  Drużyn  w dniu  18.09.2021 r.  jest
Stowarzyszenie „Rodzina”, ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, zwany dalej Stowarzyszenie „Rodzina”.
2.  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  umowy  (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  ),  zgody  –  
w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących 
w Turnieju Dzikich Drużyn, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
3.  Administrator  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  (poza  obszar  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego).
4.  Okres przechowywania danych:  dane osobowe będą przechowywane na czas  trwania Turnieju  oraz przez okres
wymagany odrębnymi przepisami prawa.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
6.  Podanie danych zawartych w karcie kwalifikacyjnej  jest  warunkiem uczestnictwa w Turnieju Dzikich Drużyn oraz
umożliwiającym nam kontakt w tym zakresie, a w zakresie obejmującym zgody – dobrowolne.

Wyrażam zgodę: TAK/NIE* (*Niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie
„Rodzina”, ul.  Piramowicza 12, 24-100 Puławy w celu sporządzenia fotorelacji  z przebiegu Turnieju Dzikich Drużyn  
i  umieszczenie na stronie internetowej, na profilach portali  społecznościowych zarządzanych przez administratora –
Stowarzyszenie „Rodzina”. 

……………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


