KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ GRUPA MŁODSZA

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………………………..

Lista zawodników:
l.p Nazwisko i imię Rok urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dane opiekuna drużyny:
Imię: ...........................................................................
Nazwisko: ………………………………………………….................
mail: ………………………………………………………...................

Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy: - posiadają zgodę
rodziców na udział w Turnieju Piłki Nożnej, - nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w Turnieju
Piłki Nożnej, - zrzekają się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnych uszkodzeń ciała
powstałych podczas Turnieju Piłki Nożnej – Festiwal Talentów w Odporyszowie. Niniejszym
oświadczam, że: - informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe, - zapoznałem się z
Regulaminem Turnieju Piłki Nożnej i niniejszym w pełni przyjmuję jego postanowienia.

Ochrona danych osobowych 1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy
Festiwal Talentów w Odporyszowie danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w
Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków. 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: a)
imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i bezpieczeństwa
imprezy, b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i

wymiany informacji dotyczących wydarzenia, c) dane wskazane w niniejszym formularzu – w zakresie
niezbędnym do zorganizowania turnieju piłki nożnej, d) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie
utrwalania i zamieszczania na portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora
imprezy – w celach promocyjnych. 3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o
zgodę osoby, której dane dotyczą, w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w oparciu o art. 6 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, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4
lutego 1999 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo
autorskie). 4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom, z
którymi współpracuje w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf, firma
ochroniarska. 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane,
usunięcie i sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego podmiotu.
Przysługuje jej również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 6. Administrator zapewnia
ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi, w tym z RODO. 7. Zaakceptowanie
regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym
czasie wycofać wyrażoną zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie.
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
Podpisy wszystkich Zawodników

……........…………………………………………..
Podpis opiekuna grupy

………………….......…………………………….. Miejsce, data

