PIERWSZE AMATORSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR DYREKTORA
STOŁECZNEGO CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………………....
WIEK ……………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES E-MAIL LUB TEL RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO…………………………………………….………
WYBRANE KONKURENCJE (MAX 2) …………………………………………………………………………….…...
PRZEWIDYWANY CZAS UCZESTNIKA: KONKURENCJA 1…………………………………………..…………..
KONKURENCJA 2……………………………………………………….

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału
w zawodach i uczestniczy w zawodach na moją odpowiedzialność

Warszawa, dnia ………………………

……………………………..
czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zawodów oraz Regulaminami Ośrodka
Polonia.

Warszawa, dnia ……………

……………………
czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka w zakresie wyżej podanym przez administratora
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Rozbrat 26, 00-429 Warszawa w celu uczestnictwa w zawodach pływackich organizowanych przez administratora. Podaję
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu
przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i danych reprezentowanego przez mnie dziecka,
prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Warszawa, dnia …………..….………..

..........................................
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego udzielającego zgody)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka i przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie wyżej
podanym, przez administratora Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa w celu zamieszczania relacji, wyników z zawodów w prasie oraz
w przekazach telewizyjnych i internetowych. oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z prowadzoną przez
administratora Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA działalnością. Podaję dane osobowe dobrowolnie i
oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych
osobowych oraz prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie.

Warszawa, dnia …………..….………..

..........................................
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego udzielającego zgody)

Klauzula informacyjna RODO:
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w
celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie informuje
poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących
Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat
26, 00-429 Warszawa (zwane dalej SCS AW), co oznacza, że SCS AW odpowiada za
wykorzystania Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych
Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewski pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
1. uczestnictwa w Pierwszych Amatorskich Zawodach Pływackich o Puchar Dyrektora
Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) zgodnie
z Regulaminem Zawodów na podstawie wyrażonej zgody;
2. zamieszczania danych osobowych wraz z wizerunkiem w relacjach z zawodów
i podania wyników z zawodów - w prasie, przekazach telewizyjnych i internetowych
oraz wykorzystania ich w celach informacyjno-promocyjnych związanych
z prowadzoną przez administratora działalnością.
4. Podstawą przetwarzania przez nas danych jest wyrażona zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług których SCS AW korzysta w celu
realizacji umowy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania i realizacji zawodów, a po ich
zakończeniu przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Nie przekazujemy danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Posiadają Państwo:
 prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW dane osobowe narusza przepisy
RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.
11. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikających z celu 3.1
uniemożliwi dziecku uczestnictwa w zawodach, natomiast nie wyrażenie zgody na cel 3.2.
uniemożliwi podanie informacji odnośnie dziecka uczestnictwa w zawodach na naszych
stronach internetowych czy telewizyjnych.

