
 
 

 
XX Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa „Zamek” 

28 maja 2022 roku. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SKŁADU DRUŻYNY 
- OSOBY NIELETNIE 

 

Zgłaszam drużynę (nazwa)……………………………………………………………………… 
 
KATEGORIA: ……………………………………………………………………………………… 

Lp. Imię i Nazwisko zawodnika PESEL 
Numer 

zawodnika 
Gole 

Rozmiar 
koszulki 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Drużyna potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem Turnieju i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz że nie zgłasza uwag. Drużyna oświadcza też, że wszyscy 
zawodnicy mają ważne badania lekarskie, pozwalające na grę w Turnieju (w przypadku zawodników nieletnich podpisy składa rodzic lub opiekun prawny). Zgłoszenie 
nieletniego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju i zgodą na przetwarzanie danych osobowych nieletniego na cele związane z Turniejem zgodnie           
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej 
dokonanie zapisu nie jest możliwe bez ich podania. Wydarzenie będzie dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1191 t.j ) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach organizatorów Turnieju lub 
przekazywane mediom.  

Opiekun zgłaszający drużynę: 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………….. PESEL ……………………………………… 
 
Sochaczew, dnia …………………… ……………………………………………………………………………... 

(czytelny podpis) 
 

Tel. ……………………………………. E-mail: …………………………………………………………………..  



 
Załącznik: Karta zgłoszenia nieletniego zawodnika – ……….. szt. 
 
 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym możesz się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 791-875-757; lub pisemnie na adres                   

ul. Senatorska 12/11, 96-500 Sochaczew. 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane: 

1. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XX Turnieju Dzikich Drużyn o Puchar Stowarzyszenia 

„Zamek”, prowadzenia promocji wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach na podstawie Twojej 

zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):  

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez 

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, z siedzibą przy ul. Senatorskiej 12/11, 96-500 Sochaczew, w celu i zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia, XX Turnieju Dzikich Drużyn o puchar Stowarzyszenia „Zamek”,  prowadzenia 

promocji wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach  TAK NIE 

III. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych 

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub 

Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia 

promocji wydarzenia. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

IV. Okres przechowywania danych 

1. Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane do końca 

bieżącego roku podatkowego. 

2. Dane przetwarzane dla potrzeb promocji turnieju oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach możemy przetwarzać do 

czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu w zawodach. 

 

 

data ......................., czytelny podpis osoby, której przetwarzanie danych dotyczy............................................................... 

(podpis zgłaszającego) 

 


