Ja, niżej podpisany/a (proszę zaznaczyć dowolny kwadrat):
□

oświadczam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomoc w zapewnieniu
właściwej opieki w czasie zajęć podczas Winter Football Camp 2022.

□

oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku
udział w zajęciach sportowych.

□

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika podczas Winter Football Camp
2022.

□

na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne,
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez stronę internetową www.goksirpruszcz.com oraz
profil facebook GOKSiR Pruszcz, LKS Start Pruszcz materiałów wideo nadesłanych przeze mnie w celu
udziału moim/mojego dziecka w zajęciach sportowych Winter Football Camp 2022 organizowanym przez
Ludowy Klub Sportowy „Start” Pruszcz z siedzibą w Pruszczu, 86-120, ul. Sportowa 8. Jednocześnie
oświadczam że ww. materiały wideo z moim udziałem/udziałem mojego dziecka nie naruszają
moich/mojego dziecka dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialni. Wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych jako nieetyczne .

□ oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
2. Stowarzyszenie Ludowego Klubu Sportowego „Start” Pruszcz, 86-120 Pruszcz, ul. Sportowa 8, tel.
792970511, e-mail: radoslaw.pozorski@o2.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowych Winter
Football Camp 2022, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w
konkursie.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające
w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Administratora przez okres
niezbędny do realizacji określonego celu.

