Formularz zgłoszeniowy
do XXI Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn"
o Puchar Wójta Gminy Chełm

UCZESTNIK
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….…….……………………….…….…………………………...…….……
Pesel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….…….……..
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................................................
OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………...………….……..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………...………….……………………….……
Numer kontaktowy: …………………………………………………………………………………………...…………………………….………...……

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego
1.

Niniejszym

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

gromadzenie,

przetwarzanie

i przekazywanie następujących kategorii moich danych osobowych (rodzica, opiekuna prawnego) oraz
danych osobowych uczestnika turnieju:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, pesel, wizerunek
przez Urząd Gminy Chełm reprezentowany przez Wójta Gminy Chełm z siedzibą ul. Gminna 18, 22-100
Pokrówka w celu związanym z :

2.

przeprowadzeniem XXI Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm oraz
publikacją zdjęć na stronie www, mediach społecznościowych i publikacjach Gminy Chełm, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej RODO.
Podanie przeze mnie danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika turnieju jest dobrowolne,
jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w turnieju.

3.

W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych
i danych uczestnika oraz możliwości ich poprawiania. Mam świadomość, że mogę w każdym momencie
wycofać zgodę, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie niniejszej zgody.

4.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz danych
osobowych ucznia zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
……………………………..

…………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 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 „RODO” informuję, iż:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chełm jest Wójt Gminy Chełm.
Adres kontaktowy: 22 - 100 Pokrówka, ul. Gminna 18.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod nr tel.: 82 575 02 49 lub pod adresem e-mail:
iod@gminachelm.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO - zgoda,
którą można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XXI Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn"
o Puchar Wójta Gminy Chełm, publikacji zdjęć na stronie www, mediach społecznościowych i publikacjach
Gminy Chełm.
5. Dane osobowe przekazywane będą wyłącznie organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
administratora danych osobowych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 oraz do czasu
wycofania zgody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, t.j przez
okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
8. Dane osobowe pozyskiwane będą od uczestnika/rodzica /opiekuna prawnego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w
konkursie.
10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych
osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
………………………………….……………………………....
(data, podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

