
 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU 

PIŁKARSKIM „DO PRZERWY 0:1” W DNIU 15.06.2019r. W GDAŃSKU 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko i data urodzenia zawodnika) 

w turnieju piłkarskim „Do Przerwy 0:1” w dniu 15.06.2019r. w Gdańsku. 

Biorę na siebie odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka/ podopiecznego na 

miejsce rozgrywek i przejmę odpowiedzialność za dziecko po zakończeniu zawodów sportowych. 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w turnieju i nie ma jakichkolwiek 

przeciwskazań lekarskich. 

Oświadczam, że znam postanowienia regulaminu turnieju. 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH  

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 danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gdańska Fundacja 

Dobroczynności (GFD), Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Wszelkie wnioski, pytania i żądania 

związane z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych można kierować poprzez e-mail  

sekretariat@gdanskafundacja.pl. 

2. GFD przetwarza następujące kategorie danych Pana/Pani: imię, nazwisko.  

3. Dane Pani/Pana będą przechowywane w celach dokumentacji. Nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. 

4. GFD przetwarza następujące kategorie danych Pani/Pana dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, 

nr telefonu, wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach z wydarzenia. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane przez GFD w następujących celach: 

1) dokumentacja wydarzenia w związku z wymogami realizacji zadania publicznego; 

mailto:sekretariat@gdanskafundacja.pl


2) ogłoszenie wyników. W przypadku zdobycia nagrody przez drużynę, do której należy 

dziecko, jego imię i nazwisko zostanie podane w informacji o zwycięzcach 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, Gdańskie  

Centrum Profilaktyki Uzależnień, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Panorama Pomorza, Gdańsk.pl,  

Pomorskie.eu, Lechia.net, Kosycarz Foto Press, Dobre Wiadomości, Nasz Gdańsk. 

3) fotorelacja z przebiegu wydarzenia. Wizerunek dziecka (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 i zgody na udział dziecka w turnieju) 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. Posiada Pani/Pan 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 uzna Pan/Pani, 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 Pana/Panią danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa dziecka w turnieju. 

 

Akceptuję powyższe i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w wyżej 

wyznaczonym zakresie. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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