Formularz uczestnictwa w I Otwartym Turnieju FIFA 19
Gminy Boguchwała:

DANE UCZESTNIKA:
imię, nazwisko:
data urodzenia:
adres zamieszkania:
adres e-mail:
miejsce rozgrywek:
numer telefonu:

Ja niżej podpisany (-na) oświadczam, że:
zapoznałem (-łam) się z treścią regulaminu Turnieju FIFA 19 Gminy Boguchwała i go
akceptuję.

podpis:
………………………………………….

Ja niżej podpisany(-na) oświadczam, że
wyrażam zgodę na udział w Turnieju FIFA 19 mojego małoletniego syna / małoletniej córki
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

podpis rodzica / opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
przez Gminę Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała;



w celu przeprowadzenia rekrutacji i zorganizowania I Otwartego Turnieju FIFA 19 Gminy Boguchwała
w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu, miejsce
rozgrywek

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność
przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje
skutków prawnych wstecz).

podpis osoby składającej oświadczenie oraz data

………………………………………………………….................

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 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),
niniejszym informujemy, że:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Administratorem Danych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Boguchwale jest Gmina Boguchwała z
siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała;
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenie rekrutacji i zorganizowania I otwartego
Turnieju FIFA 19 Gminy Boguchwała, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania turnieju , rozpatrzenia
ewentualnych roszczeń, skarg lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez Urząd;
Posiada Pan/Pani prawo żądania od Urzędu dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie;
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych);
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi jednak
Panu/Pani wzięcia udziału w rekrutacji do przedmiotowego Turnieju jak i udziału w samym Turnieju FIFA
19 Gminy Boguchwała.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

