Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) lub trenerów i nauczycieli.
na udział zawodnika w X Mityngu Lekkoatletycznym UKS GEPARD
Wyrażam zgodę na udział:

………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko zawodnika

w zawodach sportowych i oświadczam, że nie ma on żadnych przeciwwskazań lekarskich uniemożliwiających mu
start w zawodach.
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika w celu realizacji zadania jakim są zawody: X Mityngu
Lekkoatletycznym UKS GEPARD. Administratorem danych jest:
Uczniowski Klub Sportowy Gepard, ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa.
Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła, klub sportowy, jest udział
w zawodach sportowych oraz publikacja wyników.
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) zostałem poinformowany, iż:
Administratorem danych osobowych zawodnika jest: UKS Gepard, ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa.
Kontakt tel: 508-399-393, 508-399-395lub poprzez e-mail: uksgepard@gmail.com
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: uksgepard@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawodów sportowych.
Odbiorcami danych osobowych zawodnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w
szczególności UKS Gepard (organizator zawodów).
Dane osobowe zawodnika w systemie będą przetwarzane do dnia wycofania zgody na uczestnictwo. Zgodę można
wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody należy złożyć na piśmie do administratora. Wycofanie zgody wiąże się z
zaniechaniem przetwarzania od dnia otrzymania pisma przez administratora.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
zawodnika.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału
zawodnika w zawodach.
Dane zawodnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku zawodnika uczestniczącego w X Mitingu Lekkoatletycznym UKS GEPARD
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów zawodnika w celu:
Publikacji wyników, promocji imprezy sportowej, krzewienia idei rozwoju kultury fizycznej
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i filmów w Internecie oraz publikacjach wydawniczych promujących imprezę.

....................................................................................................
Data, podpis rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub trenera, nauczyciela

