____________________
miejscowość, data

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

_______________________________________________
/nazwa drużyny lub miejscowość /

do rozgrywek w tenisie stołowym ,
w piłce siatkowej kobiet / mężczyzn*
w halowych mistrzostwach gminy Oleśnica w sezonie 2018/2019.
1. Wykaz zawodników zgłoszonych do rozgrywek sportowych oraz
oświadczenie własnoręcznym podpisem stanowią załączniki nr 1,2,3.
2. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych.
_______________________________ - ______________________
opiekun drużyny

telefon kontaktowy

_____________________________________________________________
adres opiekuna drużyny (ulica, numer, miejscowość, kod poczt, adres e-mail)

___________________
podpis opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej 3a,
56 – 400 Oleśnica zgodnie z art. 6. ust. 1 RODO w celu prowadzenia
ewidencji opiekunów drużyn sportowych uczestniczących w gminnych
rozgrywkach sportowych w sezonie 2018/2019.
___________________
podpis opiekuna

……………………………………, dnia …………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z udzielonym mi w dniu ……………………………………… upoważnieniem do
przetwarzania danych osobowych, niniejszym zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których mam dostęp w związku z
wykonywaniem zadania opiekuna drużyny sportowej
Powyższej tajemnicy zobowiązuje się dochować również po zakończeniu pełnienia
funkcji opiekuna drużyny sportowej.
………………………………………………………
(podpis opiekuna)

Załącznik nr 1.
Wykaz zawodników drużyny …………………………………………………………….
Lp.

Nazwisko i imię
zawodnika

Miejscowość zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

___________________
data i podpis opiekuna

Załącznik nr 2.
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI
Nazwa drużyny:
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej 3a, 56 – 400 Oleśnica
zgodnie z art. 6. ust. 1 RODO, w celu prowadzenia ewidencji zawodników
uczestniczących w gminnych rozgrywkach sportowych w sezonie 2018/2019.
2. Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojego wizerunku, do publikacji
medialnych, w celu promocji imprez sportowych organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w 2018/2019 roku, na stronie
internetowej GOK Oleśnica dostępnej pod adresem: gokolesnica.pl na okres
jej funkcjonowania, oraz lokalnych portalach informacyjnych.
3. Oświadczam, iż uczestniczę w rozgrywkach sportowych na własną
odpowiedzialność oraz, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
mojego uczestnictwa w rozgrywkach sportowych.
4. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu rozgrywek piłki nożnej o
mistrzostwo gminy Oleśnica.
5. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych.

Podpis:__________________________ Data:__________

Załącznik nr 3.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA/CZKI
Nazwa drużyny:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia (dzień,
miesiąc, rok):
Nazwisko
Rodzica/Opiekuna:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu
kontaktowego:

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w rozgrywkach piłki nożnej o
Mistrzostwo Gminy Oleśnica w 2018/2019 r.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej 3a, 56 – 400 Oleśnica
zgodnie z art. 6. ust. 1 RODO, w celu prowadzenia ewidencji zawodników
uczestniczących w gminnych rozgrywkach sportowych w sezonie 2018/2019.
3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa mojego syna / córki w rozgrywkach sportowych.
4. Wyrażam zgodę, na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, do
publikacji medialnych, w celu promocji imprez sportowych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w 2018/2019 roku, na stronie
internetowej GOK Oleśnica dostępnej pod adresem: gokolesnica.pl na okres
jej funkcjonowania, oraz lokalnych portalach informacyjnych.
5. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych.
Podpis rodzica/opiekuna:__________________________ Data:__________

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą
w Ligocie Polskiej 3a, 56 – 400 Oleśnica, tel.: 71 314 02 38, adres e-mail:
info@gokolesnica.pl
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych kontaktując się
przez e-mail: info@gokolesnica.pl , numer tel.: 71 314 02 38, lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1
3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie ewidencji zawodników
uczestniczących w gminnych rozgrywkach sportowych w sezonie 2018/2019.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
………………………………………………………
(podpis zawodnika/czki)

