
K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

NA   XIX LETNI  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  TRAMPKARZY  
 O  PUCHAR  WÓJTA  GMINY  LASKOWA

organizowany
w  dniu   30  czerwca (niedziela)  2019 r. w  Ujanowicach.

1.Nazwa drużyny:  .......................................................................................................

2.Imię nazwisko kierownika drużyny, tel., ..................................................................

3.Dane osobowe zawodników turnieju.:

L.p. Imię i nazwisko zawodnika: Adres: Data urodzenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

                                                             Data i podpis kierownika drużyny:

                                                             ......................................................



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach udziału w meczu podczas festynu

letniego „Powitanie Lata w Ujanowicach”, w dniu 30.06.2019 r.

………………………………..

(data, podpis)

OCHRONA WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej  mojego/naszego

wizerunku utrwalonego podczas meczu w trakcie festynu letniego „Powitanie Lata w Ujanowicach”, w dniu 30.06.2019

r. , którego byłam/em/byliśmy uczestnikiem, na stronie GOKSiT, instytucji współpracujących w celu (np. ogłoszenie

wyników konkursu, promocji GOKSiT i Gminy Laskowa itp.) Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą

przetwarzania danych osobowych przez GOKSiT w Laskowej.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, 34-602 Laskowa 700, 

tel. 18 33 33 005, 661 442 221, e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu gry w meczu w trakcie festynu letniego „Powitanie Lata w Ujanowicach”

w dniu  30.06.2019 r. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w

imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych

osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  z  naruszeniem

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak

możliwości udziału w Imprezie.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,

które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

………………………………..

(data, podpis)

mailto:inspektor@cbi24.pl

