
5 turniej Futbol Przeciw Homofobii
Warszawa, 2 lutego 2019/ Warsaw, February 2nd 2019

Nazwa drużyny/ Team name

Osoba do kontaktu/ contact 
Person

Email

Telefon/ phone

Miasto/ City (Country)

Kolor koszulki/ Jersey color

Nr 
koszulki/ 
Jersey no.

Imię i nazwisko/ First name, last name
Data urodzenia/ Date of 
birth

Ksywa/ Nickname

Pola oznaczone żółtym kolorem są obowiązkowe!!!
Please, fill all yellow cells!!!

Wypełniony formularz trzeba wysłać do: info@chrzaszczyki.com.pl
Application form should be sent to: info@chrzaszczyki.com.pl



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych piłkarek

W jakim celu zbieramy dane osobowe?
Twoje dane osobowe są zbierane, ponieważ Twoja drużyna zgłosiła się do udziału w Turnieju Futbol przeciwko 
Homofobii, który jest współfinansowany ze środków FARE. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestnictwa w turnieju.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Chrząszczyki, ul. Premiera Arciszewskiego (dawniej Oskara Langego) 6 m. 
1, 02-685 Warszawa, e-mail info@chrzaszczyki.com.pl.

Jak jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Dane przetwarzamy na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit.e (realizacja zadania w interesie publicznym) i f 
(uzasadniony interes administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
RODO. 
Zapewniamy, że Twoje dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, 
opcjonalnie ksywa, nazwa drużyny, data urodzenia, pozycja na boisku.

Komu dane będą udostępnione?
Administrator nie planuje udostępniania Twoich danych każdym podmiotom, poza przypadkami wymaganymi przez 
prawo.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do końca trwania wydarzenia, a następnie mogą być przechowywane w 
celach statystyczno-archiwalnych

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiadasz prawo do:
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane 
organizacjom międzynarodowym.


