STOWARZYSZENIE
OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Stowarzyszenie Otwocka Liga
Szóstek Piłkarskich z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Jasna 21/5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia
Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich znajduje się pod adresem: dane@olsp.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Pana/Pani dane będą
wykorzystane w celu obsługi rozgrywek Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji udziału w rozgrywkach.

Karta zgłoszeniowa zawodnika niepełnoletniego
DATA
WYPEŁNIENIA:
NAZWA DRUŻYNY:
DANE ZAWODNIKA:
IMIĘ:
NAZWISKO:
TEL:
PESEL:
DATA
URODZENIA:

-

-

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
IMIĘ:
NAZWISKO:
Oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas rozgrywek organizowanych przez
Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich, zwane dalej Organizatorem. W związku uczestnictwem mojego
dziecka/podopiecznego w rozgrywkach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez moje
dziecko/podopiecznego i jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania
wszystkich zasad i Regulaminu rozgrywek bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji kierownictwa rozgrywek.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami Regulaminu rozgrywek
i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Czytelny podpis:
Oświadczam również, że nie będę wysuwał roszczeń do Organizatora w przypadku kontuzji, urazów lub innych powikłań
zdrowotnych, będących wynikiem udziału mojego dziecka/podopiecznego w rozgrywkach.
Czytelny podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich moich danych osobowych tj.: imienia
i nazwiska oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, tj.: imienia, nazwiska, telefonu, nr pesel, daty urodzenia,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 883) do dnia 25.05.2018r., a po
tej dacie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w celu umożliwienia przeprowadzenia rozgrywek.
Czytelny podpis:
Zostałam/em poinformowany o prawie do cofnięcia mojej zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem moich
danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego ze zbioru danych zawodników należącego do
Stowarzyszenia Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich, a cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Czytelny podpis:
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