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Załącznik nr 1 

TURNIEJ  RODZINNY  „SPORTOWA RODZINKA” REGULAMIN  TURNIEJU 

Oświadczenie 

 

Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizyczne 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o chronię danych) (dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku 

z pozyskiwaniem od uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się 

następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 

Plac Erazma Mieszczańskiego 10 

39-432 Gorzyce 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – promocja@gokgorzyce.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia 

przeprowadzenia konkursu „Sportowa rodzinka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane na czas konkursu, nie 

dłużej niż przez 2 lata. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. 

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 
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Wyrażamy  zgodę na udział w imprezie rekreacyjnej pn. TURNIEJ  RODZINNY „SPORTOWA 

RODZINKA”   który odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r na Stadionie Sportowym GOSiR w 

Gorzycach. 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem turnieju rodzinnego „Sportowa rodzinka” przez : 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka 

dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mój i mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas konkursu na stronie internetowej i na facebooku organizatora oraz 

w prasie, w celu informacji i promocji konkursu. 

4. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Stan mojego zdrowia/ i dziecka/ jest dobry i brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania przez mnie ćwiczeń ruchowych. 

 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Podpisy: 

1. …………………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………………. 


