
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Feryjny Turniej Piłki Siatkowej Szóstek  – 31.01-1, 2.02.2023

I. Nazwa drużyny:.................................................................................................................. 

II.  Kapitan drużyny:.............................................................................................................
                             /imię i nazwisko/

        

        ..............................................................................................................

/telefon kontaktowy, adres e – mail/

III. Skład drużyny:
Lp. Imię, nazwisko Rok urodzenia Czytelny podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wypełniając  formularz  zgłoszeniowy  uczestnik  akceptuje  poniższe  postanowienia:
Organizator,  wszystkie  osoby  i  podmioty  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane  z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za
szkody  osobowe,  rzeczowe  i  majątkowe,  które  wystąpią  przed,  w  trakcie  lub  po  imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

…........................................................
Podpis Kierownika Drużyny

Impreza  „Ferie na sportowo - 2023” współfinansowana z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka,
realizowana w ramach zadania "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii

zimowych - Akcja Zima 2023”     



1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Hajnówce  (dalej:
„Administrator”),  z  siedzibą:  ul.  Ks.  Dziewiatowskiego  2,  17-200  Hajnówka.  Z Administratorem  można  się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
a. Przyjęcia zgłoszeń, organizacji Feryjnego Turnieju Piłki Siatkowej Szóstek – Ferie 2023, przyznania nagród –

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia udziału w działaniach
Administratora.

b. Publikacji imienia i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej oraz publikacji wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO -  dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z
przepisami dotyczącymi archiwów. 

c. Rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO  -
dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia Turnieju. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator  będzie przekazywał  dane  osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz

zawartych  umów powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w  tym dostawcom  usług  internetowych  oraz
Stowarzyszenia Adsum. 

8. Posiada Pan/ Pani prawo do: 
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia
rajdu rowerowego W zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem, podanie danych
osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Lp. Imię, nazwisko uczestnika Oświadczam, że 
zapoznałam/em się z 
zasadami przetwarzania
danych osobowych 
(obowiązkowe*

Wyrażam zgodę na 
utrwalenie i publikację
wizerunku oraz 
imienia i nazwiska 
uczestnika na stronie 
internetowej (zgoda 
jest dobrowolna)**

Podpis
rodzica/uczestnika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenie o zapoznaniu z zasadami przetwarzania 
danych osobowych podpisuje rodzic/opiekun prawny.
** W przypadku uczestników powyżej 16 roku życia zgodę na publikację wizerunku podpisuje sam 
uczestnik.


