
2. Nocny Turniej FIFA w niecce basenu MANTA
Kryta Pływalnia MANTA

Wodzisław Śląski, 17.08.2019 r.

Klauzula informacyjna
Informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  „CENTRUM”
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 8.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozegrania Turnieju i wyłonienia zwycięzców oraz w
celach promocyjnych (promocja imprezy w mediach społecznościowych, portalach internetowych, serwisach
informacyjnych)  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  „CENTRUM” i  nie  będą  udostępniane  innym
odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.
4.  Na  podstawie  art.  32  ust.  1  pkt  7  ustawy  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  Pani/Pana  danych  w  celach  marketingowych  lub  wobec  przekazywania  ich  innemu
administratorowi danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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czytelny podpis zawodnika/opiekuna prawnego

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię: Nazwisko:

Data urodzenia: Miejscowość zamieszkania:

Klub sportowy: Telefon/e-mail:

Oświadczam,  że:  zapoznałem/-am  się  z  regulaminem  imprezy  oraz,  że  jestem  zdolny/a  do  udziału
w zawodach i startuje na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zawodów.
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi  mogły  być  wykorzystane  przez  prasę,  radio  i  telewizje  a  także  w  celach  marketingowych
Organizatora i sponsorów.
Podane dane są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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