
OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko: _________________________________      Drużyna: ___________________________________

Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wzięcie udział w V turnieju kobiecej piłki 

nożnej halowej „Futbol Przeciw Homofobii”, które odbędzie się w Warszawie w sobotę 2 lutego 2019 oraz, że 

biorę udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Oświadczam również, że przeczytałam regulamin turnieju. 

W związku z powyższym, w razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych podczas turnieju lub w trakcie 

przemieszczenia się do Warszawy i na teren gry nie będę wnosić roszczeń wobec organizatora (Stowarzyszenia 

Chrząszczyki). 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie przez KS Chrząszczyki mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i 

promocyjne na stronie internetowej klubu oraz w innych materiałach promocyjnych i publikacjach zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustaw y z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

631, z późn. zm.). Zrze kam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem KS Chrząszczyki, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na 

potrzeby określone w oświadczeniu. 

_________________________________ 

Miejscowość i data

_________________________________

Podpis 

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 Network. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w turnieju.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Chrząszczyki, ul. 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, data urodzenia, nazwa drużyny.

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.
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