Sokółka, dnia …………. 2020 r.
Oświadczenie o stanie zdrowia
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………….. oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na udział
(imię i nazwisko zawodnika)

w Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Sokółki, organizowanego w dn. 25.10.2020 r. oraz
startuję w nim na własną odpowiedzialność.
Przy tym oświadczam, że nie posiadam objawów chorobowych, sugerujących u mnie chorobę zakaźną oraz oświadczam, iż w
przeciągu ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobą, u której stwierdzono chorobę Covid-19.
…………………………………………………………………………………..
(podpis zawodnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego*)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sokółka, dnia …………. 2020 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
(imię i nazwisko zawodnika)

Dane przetwarzane będą w celach organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, promocji i rozliczenia Turnieju
Tenisa Ziemnego w ramach GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Sokółki, organizowanego w dniu 25.10.2020 r.
…………………………………………………………………………………………..
(podpis zawodnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego*)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sokółka, dnia …………. 2020 r.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęcia z turnieju)
(imię i nazwisko zawodnika)

w celach informacyjnych i promocyjnych.
…………………………………………………………………………………………..
(podpis zawodnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego*)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce (zwany dalej OSiR Sokółka) z siedzibą:
ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w OSiR Sokółka 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.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców,
promocji oraz rozliczenia Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Sokółki, odbywającego się w dn.
25.10.2020 r. na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe 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. Wyjątek stanowią
dane opublikowane w mediach społecznościowych i na stronie OSiR Sokółka, gdzie publikowane będą bezterminowo, do czasu
odwołania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych do tego pracowników OSiR Sokółka w celu prawidłowej
realizacji zadania pn. Turniej Tenisa Ziemnego w ramach GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Sokółki. Dostęp do danych osobowych
mogą posiadać firmy zewnętrzne świadczące na rzecz OSiR Sokółka usługi wewnętrzne (np. usługi techniczne, organizacyjne,
księgowe, ubezpieczeniowe) w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania danych nieprawidłowych,
uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, nie będą również
wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
Twojego uczestnictwa w Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Sokółki, zorganizowanego w dn.
25.10.2020 r.
*w przypadku, gdy zgłoszenie dot. zawodnika niepełnoletniego zgodę podpisuje jego rodzic lub opiekun prawny

