
 

Oświadczenie rodzica/pełnoprawnego opiekuna zawodnika  

biorącego udział w „TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW” w dniu 16 kwietnia 2023r. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 

 

Nazwisko i imię: ………...................................................................   

 

Data urodzenia: …………………………….    Miejscowość zamieszkania …………………….………………              

 

w imprezie „TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW”. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią 

regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, wszystkie osoby  

z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po turnieju. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Rodzice/opiekunowie/dzieci ponoszą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. 

Przez akceptację niniejszego oświadczenia/deklaracji rodzice/opiekunowie/dzieci zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo 

wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe dziecka są przetwarzane przez cały czas 

świadczenia usługi, o której mowa powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora, po okresie 

12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi Turnieju PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW w amatorskiej piłce 

nożnej”. 

 

 

 

data 16.04.2023 r.  czytelny podpis .................................................................... 

 

 

 

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane i wyłącznie po 
zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich 
przetwarzanie w formie oświadczenia. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 
Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator).  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl.  
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi 
polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą „Turniej PIŁKI NOŻNEJ Amatorów” w dniu 16 kwietnia 2023 roku w godzinach 
10.00–17.30 w miejscowości Skórzewo, ul. Koziorowskiego 1  na kompleksu boisk ORLIK 2012 GOSiR w Skórzewie. 
4. W celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną dodatkowo 
powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych w pkt. 10 poniżej. 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w 
zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.  
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.  
7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.  
8. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, b) 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
10. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone naszym partnerom  
11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom 
trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa.  
12. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 11 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej 
lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.  
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  
14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu 
z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych, o których mowa w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia 
realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej.  
15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. UWAGA! 
Powyższa treść dot. przetwarzania danych osobowych musi być podpisana przez uczestnika „Turniej PIŁKI NOŻNEJ Amatorów”. 

   
Data i czytelny podpis uczestnika…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:gosir.iod@dopiewo.pl

