
Łuków, dnia ……………………. 2019 r.

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w XXXVII Edycji Regionalnego
Turnieju Piłki Nożnej „Dzieci i Młodzieży – Sokolik 2019”

…………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………….
(adres)

…………………………………….
(tel. kontaktowy)

…………………………………….
PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………. w zawodach

sportowych – XXVII Edycji Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej  „Dzieci i Młodzieży – SOKOLIK

2019” w dniu 06.06.2019 r. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  będę  rościć  sobie  prawa  do  odszkodowania  w  wyniku

jakiegokolwiek urazu podczas turnieju.

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w zawodach.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach

zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję

się do odbioru dziecka ze szpitala.

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych 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) .

 Zapoznałem/am się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania  i  ochrony moich  danych
osobowych.

 

  
………………………………….

podpis rodzica/ opiekuna prawnego



KLAUZULA INFORMACYJNA

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)    

informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, tel: 25 798 23 89 , mail: osir@um.lukow.pl

2.        Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  numerem  
tel.  515 137 778 lub adresem email: iodo@osir.lukow.pl

3.        Dane  osobowe  Pana/i  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu wypełniania obowiązków statutowych OSiR. 

4.       Odbiorcami  Pana/i  danych  osobowych  będą  inni  uczestnicy  danego  wydarzenia
sportowego .

5.        Pana/Pani  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  14  dni  od  zakończenia
turnieju.

6.        Posiada  Pan/i  prawo do:  żądania  od  administratora  dostępu do danych  osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  
i prawo do cofnięcia zgody 

7.        Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

8.        Podanie danych osobowych jest   dobrowolne,  jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym  przez  administratora  może  skutkować  brakiem  zgody  na  uczestnictwo  
w danych wydarzeniach sportowych.

 


