Stwierdzam, że moje dziecko

…………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

jest zdrowe i może wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Badmintona w dniach
16-17.10.2021
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem turnieju i go akceptuję.

……………
Data

…..……………..……………………………
Imię i nazwisko, nr telefonu rodzica lub opiekuna

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników

……… ………………….…
podpis rodzica lub opiekuna

Międzynarodowego Festiwalu Badmintona.

Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Badmintona
o charakterze publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestników na wykonanych podczas imprezy zdjęciach i filmach, przez
UKS Plesbad Pszczyna do celu dokumentacji imprezy oraz przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy Plesbad,
ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna,
2) kontakt

z

osobą

Ochrony

Danych

jest

możliwy

za

pośrednictwem

adresu

e-mail:

plesbad@poczta.onet.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykorzystania wizerunku ww celach dokumentacji i promocji imprezy
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy wspierające obsługę imprezy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie przetwarzania listy
uczestników, a w pozostałym zakresie w tym wykorzystania wizerunku na wykonanych podczas
imprezy zdjęciach do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku cofnięcia udzielonej zgody na
wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać opublikowane zdjęcia
z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym
momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)

