TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ „SERWUJ DLA HOSPICJUM”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
9 czerwca 2019 roku (niedziela), Miejska Hala Sportowa, Gdańsk ul. Kołobrzeska 61

NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie zawodnika:
Składając poniżej swój podpis oświadczam, iż nie występują przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w
turnieju oraz posiadam indywidualne ubezpieczenie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z
siedzibą w Gdańsku al. Zwycięstwa 30 oraz Trefl Gdańsk z siedzibą w Gdańsku Plac Dwóch Miast 1, moich danych
osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia zawodów piłkarskich.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i wielokrotne wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu w całości lub
we fragmentach, w postaci zdjęć oraz nagrań video, do przygotowania materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki,
biuletyny informacyjne, prasa itp.), publikacji na stronach www oraz portalach społecznościowych
administrowanych bezpośrednio przez Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz Trefl Gdańsk w celach
promocyjnych oraz informowania o ich działalności.
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Opiekun: ………………………………………………………………. tel. …………………….e-mail………………………….…….
Ja …………………………………………………………………………………………..…. jako opiekun drużyny potwierdzam
zgłoszenie zespołu do turnieju.
Gdańsk, dn. ……………………………..

…………………………………………………..
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (zwanego dalej „RODO”)
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
z siedzibą w Gdańsku (80-219) przy Al. Zwycięstwa 30, tel. 665-864-242, e-mail:
kontakt@pomorskiehospicjum.pl oraz Trefl Gdańsk z siedzibą w Gdańsku (80-344) Plac Dwóch
Miast 1, tel. 58 551 09 45, e-mail: siatkowka@sport.trefl.com (zwani dalej „Administrator”).
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji uczestników zawodów
sportowych, przygotowania klasyfikacji generalnej zawodów i ogłoszenia laureatów,
przygotowania materiałów promocyjnych oraz informowania o działalności Fundacji przez
okres niezbędny do wykonania poszczególnych celów.
3. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani wizerunek poprzez umieszczanie zdjęć, filmów i
zapisów dźwiękowych z Pani/Pana udziałem na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, biuletynach, plakatach, ulotkach itp. w celach promowania, a także
zbierania środków na cele statutowe Fundacji.
4. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani wizerunek do momentu wycofania zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz
podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Pan/Pani posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są
potrzebne do przeprowadzenia zawodów.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji
międzynarodowych.

