
KARTA ZGŁOSZENIOWA
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 2020

Imię i Nazwisko zawodnika ___________________________________________

Miejsce zamieszkania /adres/  ________________________________________

Data urodzenia zawodnika __________________    Wiek zawodnika ________

Telefon Kontaktowy _____________________________________________

1. Oświadczam, że przyjmuje warunki regulaminu, określające zasady przeprowadzenia Turnieju Tenisa Ziemnego.
2. Zobowiązuje się dostarczyć oświadczenia dot. stanu zdrowia przed rozpoczęciem turnieju.
3. Zobowiązuje się w terminie ustalonym w regulaminie do uregulowania opłaty startowej.

Ja, niżej podpisany jestem świadomy/a, że moje dziecko (zawodnik niepełnoletni) / ja (zawodnik pełnoletni)*

________________________________________________________________________________________

nie będzie podlegało/nie będę podlegał/a* podczas ww imprezy ubezpieczeniu. Jednocześnie oświadczam, że

w  przypadku  mojego  dziecka  /  mojego*  ewentualnego  nieszczęśliwego  wypadku,  podczas  tegorocznego

Turnieju Tenisa Ziemnego nie będę dochodził/a od organizatorów odszkodowania z tytułu ww zdarzenia.

_____________________________                                            ________________________________________
Miejscowość i data                                                                                                               Podpis pełnoletniego zawodnika lub rodzica/prawnego opiekuna

*właściwe podkreślić

 

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), dalej RODO

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 603 269 693, mail:  iodags@iodags.pl
3.  Dane  osobowe  moje/dziecka  będą  przetwarzane  podczas  całego  cyklu  imprez:  festynów/  zajęć/  wycieczek/  konkursów/  turniej  związanych  z  istnieniem
Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka  w konkursie/ przeglądzie.

_____________________________                                            ________________________________________
Miejscowość i data                                                                                                               Podpis pełnoletniego zawodnika lub rodzica/prawnego opiekuna


