Karta dorosłego uczestnika zawodów/zajęć
Zgoda
Ja niżej podpisany/a wyrażam wolę wzięcia udziału w zawodach/zajęciach sportowych: Turniej Siatkówki
Plażowej w dniu 25.08.2019 roku od godz. 11 organizowanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(KOSiR) w Kościerzynie. Oświadczam że:
- zapoznałam/em się z regulaminem zawodów;
- stan zdrowia umożliwia mi udział w zawodach, nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne;
- nie będę rościć pretensji do Organizatora z tytułu ewentualnych kontuzji odniesionych podczas trwania
zawodów/zajęć.
…………………..…...……………………
(czytelny podpis )

DANE UCZESTNIKA
Nazwisko i imię uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem w zawodach/zajęciach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym zezwoleniu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Kościerski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (KOSiR), w celach i zakresie niezbędnym do realizacji zawodów/zajęć. (Prosimy o zapoznanie
się z klauzulą informacyjną na odwrocie).
…………………………………………….
(czytelny podpis)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas zawodów/zajęć zorganizowanych przez KOSiR
w dniu 25.08.2019 roku w celu jego umieszczenia i publikowania: na stronach internetowych, w prasie,
w telewizji. Wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjnych i w ramach działań promocyjnych KOSiR.
Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów filmowych
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do momentu odwołania zgody. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału audio/video, tylko
w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez KOSiR
w Kościerzynie.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolności do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą
treścią i w pełni ją rozumiem.
…………………………………………………
(czytelny podpis)

Karta dorosłego uczestnika zawodów/zajęć

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Kościerski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (KOSiR) w Kościerzynie.
W związku z realizacją wymogów 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 ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (KOSiR) z siedzibą przy ul. Kamiennej 7, 83-400 Kościerzyna, Tel: 58 580-00-13, E-mail:
kosir@koscierzyna.gda.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo
kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo:
j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub pisemnie na adres KOSiR.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zawodów/zajęć sportowych na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości
korzystania z usług KOSiR.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
- podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
- inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie
podpisanych stosownych umów.
5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną KOSiR.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
7. Mają Państwo prawo do:
- Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, ich przenoszenia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
- Sprzeciwu wobec przetwarzania.
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane
niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

