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*Niniejszy podpis jest potwierdzeniem otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wyrażeniem zgody o uczestnictwie w Rozgrywkach piłkarskich
OLSP sezon 2020/2021 oraz zaświadcza o świadomości ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie
Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich. W związku z uczestnictwem zawodnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez
niego i jednocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad i Regulaminu rozgrywek, a także
Rekomendacji dla zawodników OLSP na sezon 2020/21 związanych z koronawirusem bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji kierownictwa zawodów.
Swoim podpisem zapewnia, że zapoznał/zapoznała się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił/wypełniła formularz zgłoszeniowy zgodnie
z prawdą oraz kompletnie. Oświadcza również, że nie będzie wysuwał roszczeń do Organizatora w przypadku kontuzji, urazów lub innych powikłań
zdrowotnych, będących wynikiem mojego udziału w zawodach. Niniejszy podpis jest również wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie
Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich moich danych osobowych tj.: imienia i nazwiska oraz nazwy mojej drużyny, 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), wyłącznie w celu organizacji Rozgrywkach piłkarskich OLSP sezon 2020/2021. Zostałem
poinformowany o prawie do cofnięcia mojej zgody w dowolnym momencie, przy czym jej cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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STOWARZYSZENIE OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowna Pani/Panie,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia 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) zwane dalej: „RODO”, miło nam poinformować, co następuje:
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich z siedzibą w Otwocku, ul.
Jasna 21/5, 05-402 Otwock, NIP: 5322045979, REGON: 146664876, KRS: 0000459914, www.olsp.pl, zwane dalej:
„Administratorem”.
2. Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy i skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz numer telefonu otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku z zamiarem wzięcia przez
Panią/Pana udziału w organizowanych przez Administratora rozgrywkach piłkarskich OLSP w sezonie 2020/2021, zwanych dalej
„Rozgrywkami”, na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w karcie zgłoszeniowej uczestnictwa
w Rozgrywkach.
3. Jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem.
4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z uczestnictwem w Rozgrywkach przetwarzane są przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, którym jest: organizacja i przeprowadzenie Rozgrywek.
5. Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas trwania Rozgrywek i przedawnienia się roszczeń
ale nie dłużej niż do 01.07.2021 r., w którym to okresie Administrator zobowiązany jest do zachowania Pani/Pana danych do
udokumentowania Rozgrywek.
6. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom przetwarzającym.
7. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach obowiązujących
w RODO, do:
1)
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2)
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe,
3)
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie dopuszczonym prawem,
4)
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw można wnieść w odniesieniu do
przetwarzania danych opartego na przesłance prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
6)
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod adresami Administratora
wskazanymi w ust. 1 powyżej.
8. Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu przez Administratora.
10. Czy musi Pani/Pan podawać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust.3 powyżej jest dobrowolne, ale ich nie podanie lub usunięcie
spowoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w Turnieju w charakterze wskazanym w ust.3 powyżej.
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