KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY
XIX EDYCJA ROZGRYWEK HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
edycja 2018/2019

nazwa drużyny
* oświadczam, że jestem zdrowy i w rozgrywkach amatorskiej ligi piłki nożnej startuję na własną odpowiedzialność
* oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem ligi i akceptuję jego treść.
* oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 1 do Karty
Zgłoszenia Drużyny XIX Edycji rozgrywek HLPN 2018/2019
Udzielam Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koluszkach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć i filmów powstałych podczas HLPN 2018/2019 z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem
dowolnego medium (prasa, publikacje reklamowe, internet) wyłącznie w celu promowania działalności OSiR
w Koluszkach. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie internetowej:
www.osir-koluszki.pl oraz w materiałach promocyjnych wydawanych przez OSiR Koluszki lub przez Gminę Koluszki.
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Załącznik nr 1
do Karty Zgłoszenia Drużyny
XIX Edycji HLPN 2018/2019

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 także: „RODO”), niniejszym informujemy, iż: Administratorem
Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach z siedzibą
w Koluszkach przy ul. Ludowa 2, 95-040 Koluszki. Kontakt z Przedstawicielem Administratora możliwy
jest drogą telefoniczną na nr: 44 714 58 58 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
osir@koluszki.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Sandra Lipińska.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest drogą telefoniczną na numer: 44 714 58 58
oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: osir@koluszki.pl
II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Administrator przetwarza Pana dane osobowe na podstawie Pana zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1
lit. a RODO oraz w celu uczestnictwa w organizowanym przez OSiR w Koluszkach turnieju HLPN
2018/2019 odbywającym się w OSiR w Koluszkach, 95 – 040 Koluszki, ul. Ludowa 2, odpowiednio do
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
III. KATEGORIE DANYCH PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU
Odpowiednio do art. 14 ust. 1 RODO, informuję, że w ramach realizacji celów wymienionych w pkt II
powyżej, ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Pana danych osobowych:
1) Podstawowe dane identyfikacyjne;
2) Dane dot. stanu zdrowia;
3) Dane kontaktowe;
4)
Wizerunek w postaci fotografii, nagrań wideo, nagrań dźwięku.
IV. ODBIORCY DANYCH
Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) Podwykonawcom – czyli podmiotom, z których ADO korzysta podczas przetwarzania danych.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Z uwagi na ciągły charakter celów zgoda pozostaje ważna do momentu wycofania jej (zgodnie z art.
13 ust. 2 i 14 ust. 2 pkt a RODO)
VII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE R WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach, przysługują Panu następujące uprawnienia:
1) Prawo dostępu do danych osobowych;
2) Prawo do sprostowania danych osobowych;
3) Prawo do usunięcia danych osobowych;
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) Prawo do przenoszenia danych osobowych;
6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) Prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana zgody,
przysługuje Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu prawo do
wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO informuję, iż podanie Pana danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do uczestnictwa w organizowanym przez OSiR w Koluszkach turnieju HLPN
2018/2019. Konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie niemożnością
zakwalifikowania Pana uczestnictwa w ww. turnieju.
Zapoznałem się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe
informacje są dla mnie zrozumiałe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa
w organizowanym przez OSiR w Koluszkach turnieju HLPN 2018/2019 na zasadach
określonych w zawartej powyżej Informacji.

Uwaga: do poniższej zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku mają zastosowanie
wszystkie informacje znajdujące się w INFORMACJI o przetwarzaniu danych osobowych.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu
danych osobowych zamieszczonej powyżej, oraz na publikowanie go w mediach do celów związanych z
informacją i promocją turnieju HLPN 2018/2019 organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Koluszkach. Z uwagi na ciągły charakter celów, zgoda pozostaje ważna do momentu wycofania jej. Wyrażenie
zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie oraz filmy nagrania wykonane przez Organizatora podczas
turnieju mogą zostać wykorzystane, utrwalone, obrobione i powielone za pośrednictwem dowolnego medium
(prasa, publikacje reklamowe, Internet) w celu promowania działalności OSiR w Koluszkach. Zdjęcia oraz
filmy mogą zostać wykorzystane w szczególności na oficjalnej stronie internetowej: www.osir-koluszki.pl,
www.koluszki.pl oraz w materiałach promocyjnych wydawanych przez OSiR Koluszki lub przez Gminę
Koluszki.
Ponadto, jestem świadomy, że przysługuje mi uprawnienie wycofania zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
niniejszej zgody przez jej wycofaniem.
Zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

