Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja ____________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych
(imię i nazwisko)

Osobowych – Opolski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Opolu, ul. Damrota 6, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Opola- Ozimska w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000227352, e-mail: opolski.ozts@o2.pl, tel. 600 801 133 (dalej: Administrator), moich danych osobowych
zawartych w Karta Zgłoszeniowa MMM
w celu:
Uczestnictwu w rozgrywkach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu uczestnictwa w zawodach oraz w celu naliczenia punktów
współzawodnictwa SSM.
• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody
należy dokonać za pomocą oświadczenie )
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii
Europejskiej o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• inspektorem ochrony danych
agazelenay@gmail.com;

u

Administratora

jest

Pani

Agnieszka

Zelenay-Fuchs,

adres

e-mail

• dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 tygodnia (pesel),
• informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione następującym podmiotom : WR PZTS, MS
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
OŚWIADCZENIE
1.

Wyrażam zgodę na poddanie się zaleceniom, wytycznym i przepisom dotyczącym przestrzegania zasad i
procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19 z
bezwzględnym stosowaniem się do wymogów sanitarnych oraz poleceń trenera/wychowawcy i innych
osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie tych zawodów w tym obowiązujących
regulaminów i przepisów wprowadzonych przez podmiot udostępniający miejsce zakwaterowania,
wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy wykorzystywany w czasie szkolenia.

2.

Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatora i podmiot udostępniający
miejsce zakwaterowania, wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy mających na celu
ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, ryzyko to nadal istnieje.

______________________________
(data)

_________________________________
(podpis

