Załącznik
do Regulaminu Strażacki Turniej Szachowy Moszczenica 2022

Karta Zgłoszenia do
Strażacki Turniej Szachowy – Moszczenica 2022

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………..
Kategoria rozgrywek:………………………………………………………………………….
Reprezentowana jednostka: …………………………………………………………..……….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (dotyczy
niepełnoletnich uczestników):………………………………...…………………………………
Adres e-mail uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego*: ……………………….……….………
Numer telefonu uczestnika/rodzica/ opiekuna prawnego*: ………………………………….…

Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika turnieju/ rodzica/ opiekuna
prawnego w karcie zgłoszenia jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny
w Moszczenicy, ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, 97-310 Moszczenica, NIP 771-2706-496. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału
w turnieju.
Oświadczam iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik do
niniejszego zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/osoby będącej pod moją opieką danych osobowych
zawartych w karcie zgłoszenia w celu uczestnictwa w Mikołajkowym Turnieju Szachowym o
Puchar Wójta gminy Moszczenica.
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie *mojego wizerunku/wizerunku osoby będącej pod moją opieką
w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach zwanych
„materiałami”, wykonanych w trakcie Strażackiego Turnieju Szachowego Moszczenica 2022.
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie
oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i
metody przez GOKiS w Moszczenicy w portalach społecznościowych, prasie, internecie,
telewizji i radiu.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Strażackiego Turnieju Szachowego
- Moszczenica 2022 i akceptuję jego postanowienia. Powyższe zgody udzielane są w imieniu
niepełnoletnich uczestników przez rodziców lub opiekunów prawnych.
*niewłaściwe skreślić

Podpis uczestnika / Podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej: RODO), uprzejmie informujemy , iż:
1) administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu im. J. Justyny z siedzibą w Moszczenicy, ul. 100-lecia Odzyskania
Niepodległości 2, 97-310 Moszczenica reprezentowany przez Dyrektora;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, Panią Aneta Maćkiewicz za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail
(iod@moszczenica.eu);
3) każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo
poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
4) gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dobrowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) odbiorcą danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
Moszczenicy;
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6) administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub do organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania
przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III
RODO;
8) mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który
będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art.21 RODO;
9) w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, ze nie będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
10) jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa);
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego każdorazowego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego
celu.

