Sokółka, dnia …………. 2019 r.
Oświadczenie o stanie zdrowia
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że moje dziecko …………………………………………….. znajduję się w stanie zdrowia
(imię i nazwisko)

pozwalającym na udział w Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sokółki, który odbędzie się w dn. 09.06.2019 r. i
startuje na moją odpowiedzialność.
………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Sokółka, dnia …………. 2019 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………..
(imię i nazwisko)

Dane przetwarzane będą w celach organizacji Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sokółki w dn. 09.06.2019 r.
………………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Sokółka, dnia …………. 2019 r.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………….. wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia z turnieju)
(imię i nazwisko)

mojego dziecka ……………………………………………w celach informacyjnych i promocyjnych.
(imię i nazwisko)

…………..……………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy, że:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sokółce z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: paulinasawicka@osir.sokolka.pl lub pod adresem: ul. Mariańska 31, 16-100
Sokółka.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w Turnieju Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Sokółki, zorganizowanego w dn. 09.06.2019 r.
Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/ podopiecznego, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też
zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Sokółki zorganizowanego w dn. 09.06.2019 r.

