IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 5 GRUDNIA 2020 r.
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko uczestnika turnieju:
……………………………….……………………………………………………………………….
Rok urodzenia:
……………………………………………………………….…………………………………………………
…………………….
Miejsce zamieszkania:
……………………………………………………….…………………………………………………………
…………
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego:
…………………………..………………………………………………………………….
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego:
………………………..……………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* w IV Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego, który
odbędzie się w dniu 5 grudnia br., w Szkole Podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49.
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Turnieju.
Oświadczam, że mój syn/córka* nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym Turnieju.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Centrum Kultury Izabelin, wizerunku mojego
dziecka, utrwalonego podczas IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego, w celach promocji
działalność CKI, poprzez publikację na stronie WWW Centrum Kultury Izabelin oraz w informacjach
medialnych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Centrum Kultury Izabelin informacji
o organizowanych wydarzeniach na podany przeze mnie numer telefonu.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Centrum Kultury Izabelin informacji
o organizowanych wydarzeniach na podany przeze mnie adres- email.

Izabelin, dnia ……………………….
…………………………..……………………………………………
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin,
reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 752 68 00, adres e-mail:
sekretariat@centrum.izabelin.pl
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres
e-mail: 
iod@perfectinfo.pl.
c) Dane osobowe uczestników IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego i ich rodziców/opiekunów prawnych
przetwarzane będą wyłącznie w celach:

o

d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)

organizacji turnieju dla mieszkańców gminy, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust.
1 lit. e RODO),
o promowanie turnieju poprzez utrwalanie i publikację wizerunku uczestników, na podstawie uprzednio
wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
o informowania o organizowanych przez Centrum Kultury Izabelin wydarzeniach za pośrednictwem adresu
e-mail/numeru telefonu, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania,
organizacji i przeprowadzenia IV Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego. Ponadto odbiorcami danych mogą
być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby,
które obejrzą transmisję z turnieju.
Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na łamach strony internetowej
Administratora i w informacjach medialnych, w celu promocji działalności Centrum Kultury Izabelin.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy IV Mikołajkowego Turnieju
Tenisa Stołowego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do treści
danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się jako zadanie realizowane w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit e RODO), uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, uczestnikom przysługuje
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum
Kultury Izabelin, uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
o odmowa podania imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejsca zamieszkania uniemożliwi rejestrację i
uczestnictwo w IV Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego,
o odmowa wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwi jego publikację przez Administratora w
ww. polach eksploatacji,
o odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie adresu e-mail/numeru telefonu uniemożliwi
otrzymywanie informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od uczestników, a w przypadku uczestników
niepełnoletnich – od ich rodziców/opiekunów prawnych.

