Załącznik nr 1 do Regulaminu
VI Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego
w OSiR Bemowo

Zgłoszenie/Zgoda Uczestnictwa
do VII Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego
w OSiR Bemowo – 25.11.2018 r.
Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka1, ……………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

data urodzenia……………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………
W VIII Amatorskim Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bemowo w dniu 25.11.2018 roku w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40
Znam i akceptuję warunki regulaminu uczestnictwa.
Przyjmuję do wiadomości, że OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.
Wyrażam zgodę, na:
- przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w zakresie niezbędnym w celu udziału w VIII ATTS:
TAK / NIE (proszę zaznaczyć odpowiednie)
- fotografowanie mnie/mojego dziecka:
TAK / NIE (proszę zaznaczyć odpowiednie)
- przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka, w celach marketingowych, na stronie internetowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, na portalach społecznościowych oraz
umieszczanie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo:
TAK / NIE (proszę zaznaczyć odpowiednie)

……………………………………………………………………
(data i podpis zawodnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

We wszystkich kategoriach obowiązuje 2-letni okres karencji. Zatem dwuletnia przerwa w
uczestnictwie w rozgrywkach wymagających posiadanie (zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS)
licencji okresowej zawodnika Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Nie dotyczy: posiadaczy licencji
okresowych zawodnika weterana, niepełnosprawnego, oraz sędziego, i trenera.
1

Niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa;
2. W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można
skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl;
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia
oraz przetwarzania wizerunku. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
rozporządzeniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania lub 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:







dostępu do treści danych,
żądania sprostowania danych,
żądania usunięcia danych,
ograniczenia ich przetwarzania,
przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do
realizacji świadczenia, a ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

