FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

/zawody/

Ja, niżej podpisany/a/
imię i nazwisko …………………………………………………………………....
data urodzenia (rrrr-mm-dd) ………….…………………………………………..
zamieszkały w ……………………………………………………………………..
zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego
Imię i nazwisko zgłaszanego ………………………………..……………………………………….
do zawodów sportowych „TURNIEJ SZACHOWY - FERIE ZIMOWE 2022 Z SZACHAMI”
organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
i Stowarzyszenie Szachowe HETMAN w dniu 29.01.2022r.








Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne (w tym COVID-19)
uniemożliwiające udział mojego dziecka/podopiecznego w ww. imprezie sportowej.
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19.
Oświadczam, że w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnieju moje dziecko/podopieczny nie
zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu uczestnictwa w imprezie sportowej.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku utrwalonego w przekazach medialnych
i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez MOSiR oraz
na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Akceptuję Regulamin imprezy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Dyrektor MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOSiR, e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) w celu
realizacji statutowych celów MOSiR oraz w celach statystycznych, promocji imprezy w mediach, i innych
niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy sportowej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, świadczące usługi (np.: usługi IT) na rzecz MOSiR.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4
oraz celów archiwalnych, a po tym czasie przez okres oraz wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w imprezie.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia …………..…..……

…………………..…………………..................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

