KARTA ZGŁOSZENIA
„DO PRZERWY 0 : 1 ”
Gdańsk, 30 czerwca 2018

PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Czy drużyna zna hasło towarzyszące tegorocznemu projektowi Do Przerwy
0:1” w 2018r?
TAK
NIE
Jakie jest jego brzmienie i jakiego problemu dotyczy?
HASŁO: ……………………………………………………
PROBLEM: ………………………………………………..

NAZWA ZESPOŁU ……………………….………

MIEJSCOWOŚĆ /OSIEDLE

………………..

Imię i nazwisko Opiekuna/osoba pełnoletnia/…………………………………………
adres...................................................................telefon _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ /
Imię i nazwisko Kapitana ………………………………………………………………
adres........................................ .………………telefon _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ /

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO
UCZESTNICY TURNIEJU BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I
NIE ZGŁASZAJĄ DO ORGANIZATORA ROSZCZEŃ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW.
DO TURNIEJU ZAWODNICY SĄ ZGŁOSZENI PRZEZ OPIEKUNA (OSOBA PEŁNOLETNIA), KTÓRY
DEKLARUJE TOWARZYSZYĆ PODOPIECZNYM PRZEZ CAŁĄ FAZE ROZGRYWEK ZESPOŁOM.
ZAWODNICY POSIADAJĄ ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ W
TURNIEJU. ZAWODNICY ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM I WARUNKAMI TURNIEJU W TYM
PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, BEZPIECZNEGO PRZEMIESZCZANIA
POMIĘDZY BOISKAMI. AAKCEPTUJĄ WARUNKI PRZEDSTAWIONE PRZEZ ORGANIZATORA.
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY ZAGINIONE I SKRADZIONE.
ZAWODNICY UCZESTNICY POSIADAJĄ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO
TEGO TYPU ZAWODÓW.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 lub
RODO) informujemy, że:
1.Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Fundacja
Dobroczynności (GFD), Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Wszelkie wnioski, pytania i żądania
związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować poprzez e-mail
sekretariat@gdanskafundacja.pl.
2. GFD przetwarza następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, data urodzenia,
nr telefonu, wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach z wydarzenia.

5. Państwa dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane przez GFD w następujących
celach:
1) dokumentacja wydarzenia w związku z wymogami realizacji zadania publicznego;
2) ogłoszenie wyników. Imiona i nazwiska członków zwycięskich drużyn zostaną podane
w informacji o na stronach Gdańskiej Fundacji Dobroczynności oraz na portalu
społecznościowym
wydarzenia
https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/,
a
także
w sprawozdaniu i w komunikacie medialnym kierowanym do partnerów wydarzenia: Urząd
Miasta Gdańska, Gdański Ośrodek Sportu, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Panorama Pomorza,
Gdańsk.pl, Pomorskie.eu, Lechia.net, Kosycarz Foto Press, Dobre Wiadomości.
3) fotorelacja z przebiegu wydarzenia. Państwa wizerunek (zdjęcie) może zostać
udostępniony na stronach Gdańskiej Fundacji Dobroczynności oraz portalu społecznościowym
https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/, a także może zostać przekazany naszym partnerom
w sprawozdaniu oraz w komunikacie medialnym.
4. Dane osobowe (karty zgłoszeń zawodników) będą przechowywane tak długo jak wymagają
tego przepisy prawa i po okresie przetwarzania zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający
ich odczytanie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadają Państwo prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (możliwość
istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
2) wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani oraz dziecka, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w turnieju.
LISTA ZAWODNIKÓW:

Imię i Nazwisko

Nr telefonu, osoba do kontaktu

Rok
urodzenia

Zapoznałem/am się z
powyższą klauzulą
informacyjną i
wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich
danych osobowych.
Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30 czerwca 2018
ZGŁASZAJĄCY /osoba pełnoletnia

/………………………………………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS ……………………………………………………………………………………......................…….

