KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAWODY
TURNIEJ MAŁEGO MISTRZA 2018
Termin:

9 czerwca 2018

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
al. Niepodległości 18

Organizator:
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:

Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile

Sekcja:

…………………………………………………………...

Rok urodzenia:

…………………………………………………………...

Stopień:

…………………………………………………………...

…………………………………………………………...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując wymogi 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"), Klub Karate Tradycyjnego Shoto w
Pile pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych
w Klubie Karate, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym
związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile, ul. Okólna
45/7 , 64-920, Piła.
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających Regulaminu Klubu Karate
Tradycyjnego Shoto w Pile, na potrzeby turnieju, do celów promocyjnych KKT Shoto
w przestrzeni publicznej i w mediach, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez
Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązujące.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników imię i nazwisko, wiek, nazwę klubu.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie
3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do
jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile, na potrzeby
turnieju
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb turnieju mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile oraz portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez administratora danych Klub Karate
Tradycyjnego Shoto w Pile z siedzibą w Pile przy ul. Okólnej 45/7, na potrzeby turnieju, dla
celów promocyjnych KKT Shoto w przestrzeni publicznej i w mediach, bądź w innych
przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zostałam/em poinformowana/ny o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.
4. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
turnieju.

……………………………………………………………...
Data i podpis uczestnika/opiekuna

