ZGŁOSZENIE I ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU SPORTOWYM
/zgłoszenie należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu turnieju/

1) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna: .............................................................…
/imię i nazwisko uczestnika/

Szkoła: ..........................................................................................…
Klasa:.........................................................................…
w turnieju ..…………………………………………………………………………………………..
w dniu ………………………………………
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu,

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i
nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
3) Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
turnieju / posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w turnieju.
4) Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych i w prasie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach
wykonanych podczas trwania konkursu w celu promocji imprezy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie uczestnictwa w konkursie
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, ul. Św. Józefa 6 tel: 16-670-20-03
mail: mdk@um.przemysl.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl, e-mail; iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799
3. Dane osobowe /imię i nazwisko, klasa/ oraz wizerunek uczestnika turnieju/konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: organizacji turnieju/konkursu.
4. Dane podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania
dokumentacji do końca roku szkolnego.
5. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Ochrony Danych Osobowych
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do przenoszenia
danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

