Załącznik nr 2 do Regulaminu przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo

ZGODA NA UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN. „POZNAJ POLSKĘ NA
SPORTOWO”

______________
(numer dokumentu)

JA NIŻEJ PODPISANA/Y:
RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY*

ZAWODNIK*

OPIEKUN GRUPY*

*(niepotrzebne skreślić)

(imię i nazwisko Uczestnika) …………………………………………………………………….………….
Imię*:
Nazwisko*:
Telefon
kontaktowy/mail
(opcjonalnie)*:
* do uzupełnienia przez Rodzica / Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
ZGADZAM

SIĘ

JAKO

RODZIC/OPIEKUN

PRAWNY

NA

UDZIAŁ

ZAWODNIKA

NIEPEŁNOLETNIEGO/ LUB ZGADZAM SIĘ NA UDZIAŁ WŁASNY W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN.
„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” ORAZ OŚWIADCZAM, IŻ:
* wszystkie poniższe zgody i oświadczenia są obowiązkowe:
Zapoznałam/em się z Regulaminem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę na sportowo” i
zobowiązuję się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub sportowy/inny Podmiot/PZPN prowadzący zajęcia
dla dzieci w zakresie piłki nożnej (dalej jako Klub) moich danych osobowych w związku z
udziałem mojego dziecka/moim udziałem w „Poznaj Polskę na sportowo”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub danych osobowych mojego dziecka w związku z
udziałem mojego dziecka w „Poznaj Polskę na sportowo” (jeśli dotyczy).
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku podczas
wydarzeń związanych z „Poznaj Polskę na sportowo” (tj. mecz, wyjazd) oraz na bezpłatne
wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby realizacji „Poznaj Polskę na sportowo” oraz
działalności Klubu, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
* prawidłowo zaznaczona zgoda 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJEMY:
Klub jako administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe
Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją „Poznaj Polskę na
sportowo”, w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania dofinansowanego
ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być
udostępniane podmiotom współdziałającym w ramach „Poznaj Polskę na sportowo”, tj. Polskiemu
Związkowi Piłki Nożnej, Ministerstwu Edukacji i Nauki, organizatorom wydarzeń/meczów (dane
niezbędne do wystawienia biletów) oraz innym podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
spełnienia wskazanego celu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia „Poznaj
Polskę na sportowo”. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (jeśli został wyznaczony przez Klub).
*OŚWIADCZENIE NALEŻY ODEBRAĆ I ZACHOWAĆ W DOKUMENTACJI KLUBU
SPORTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO”

DATA, PODPIS ________________________________________________________

