ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………...............
zamieszkałego (adres) …………………………………………………………………………..
w Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, który
odbędzie się dniu 14/15/16.07.2020 (w zależności od rocznika) na boiskach przy ul. Łąkowej 8.

Potwierdzam dobry stan zdrowia dziecka i brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Lubawie dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji wyników rozgrywek, a także
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach w materiałach o charakterze
promocyjnym, informacyjnym oraz na stronach internetowych: www.osir.lubawa.pl, na portalu
Facebook- profil Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie oraz na stronie www.lubawa.pl na zasadach
określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku.
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, oraz o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, prawie do ich poprawiania a
także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania danych
osobowych innym podmiotom.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem informacje na temat danych osobowych
przetwarzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku.
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 informuję, iż:

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie.

•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych: e-mail: iod@rodo-iodo.pl.

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Lubawie oraz w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

•

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a
następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

•

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku
zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

•

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy 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.

•

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości skorzystania z obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie. Podanie dodatkowych danych (np.
nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów
kontaktowych lub informacyjnych.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

…….……………………………………
Data i podpis rodzica

