ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w III NOCNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
NAZWA DRUŻYNY:……………………………………………………………………………………………………………….....…
IMIĘ i NAZWISKO:……………………………………………………………………………………………………………..……....
PEŁNOLETNOŚĆ: TAK NIE *
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany ……………………………..……………………………………………….., oświadczam że nie mam

(imię, nazwisko uczestnika )

przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach III NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ. Jednocześnie
informuję, że zapoznałem się z regulaminami obowiązującymi w obiekcie, w tym z regulaminem
rozgrywek turnieju i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania oraz do podporządkowania
się poleceniom personelu obiektu.
.……………………..……………………………………

data i podpis osoby składającej oświadczenie
Oświadczenie (rodzica /opiekuna prawnego*)
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………., jako rodzic/opiekun prawny *
małoletniego uczestnika rozgrywek III NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…

(imię, nazwisko uczestnika)

oświadczam, że nie ma on/ona przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach III NOCNEGO TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z regulaminami obowiązującymi w obiekcie,
w tym z regulaminem rozgrywek turnieju i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania oraz
do podporządkowania się poleceniom personelu obiektu.
…………………………..…………………………

data i podpis (rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA WYDARZENIA
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na rozpowszechnianie przez OKR ATOL mojego wizerunku do celów promocji wydarzenia:
● na oficjalnej stronie internetowej OKR ATOL;
● na profilu znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook, Instagram;
● w mediach współpracujących z OKR ATOL.
_____________________________________________________________________________________
Miejscowość, data

podpis (rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18-o roku życia)

Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia

Na podstawie 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 (RODO), przekazujemy Pani/Panu
poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Sp. z o.o.
Administrator Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Spółki jest Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL"
Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400 Oleśnica (dalej: AD).

Dane kontaktowe AD /
IOD

Z AD można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: atol@atol.olesnica.pl,
b. telefonicznie pod numerem: +48 71 782 39 70
c. pisemnie: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 przy 56-400 Oleśnica.
d. Inspektor ochrony danych: inspektorrodo@atol.olesnica.pl – mgr inż. Sebastian KOPACKI

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AD celem zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa w turnieju a ich podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. uiszczenie opłaty za udział w turnieju, wystawienie FV.
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są na podstawie Państwa świadomej i dobrowolnej zgody,
których przesłanką przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a (dane szczególne dotyczące stanu zdrowia,
jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne celem uczestnictwa w wydarzeniu).

Okres, przez który
będą przetwarzane

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez AD w trakcie trwania turnieju i w okresie do 3 miesięcy po jego zakończeniu
w zakresie danych zebranych w ankietach zgłoszeniowych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i
podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych - w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego. Dane
osobowe będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez 3 lata od zakończenia świadczenia
określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego
zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Dodatkowe informacje

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana małoletniego podopiecznego mogą być:
a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a.
dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe (art. 15 RODO);
b.
do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest
bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c.
do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d.
do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e.
do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
•
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
•
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając
ograniczenia ich wykorzystywania,
•
administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
•
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f.
do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania
tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub
umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g.
do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator
dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w turnieju. Konsekwencją niepodania
danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w turnieju. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu
RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na Naszej stronie www.

