KARTA ZGŁOSZENIA (dot. osób niepełnoletnich)
udziału w XIX Miejsko-Gminnych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
2.03.2019 r.
1. Imię i nazwisko ............................................................................................................
2. Data urodzenia ..............................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania ...................................................................................................
Oświadczenie rodzica/opiekuna
(dotyczy osób do lat 18)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki
………………...................................................................................................................
w XIX Miejsko-Gminnych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym w dniu 2.03.2019 r.
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz
przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia udziału w XIX MiejskoGminnych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym.*

...........................................................
data i podpis rodzica/opiekuna

*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. Informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu,
z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
2. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą w celu organizacji, informacji i promocji MiejskoGminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
mgcksit@siewierz.pl.
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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