
Karta uczestników turnieju „Rodzina na Medal” 

 
 

Imiona i Nazwiska oraz wiek uczestników 
 
 

 
 

 
Nazwa drużyny 

 

 

 
Numer kontaktowy do rodzica 

 

 

 

 

X Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu turnieju „Rodzina na Medal” i akceptuję go.       

X Oświadczam, że ja i wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zapoznaliśmy się 

z klauzulą informacyjną i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu organizacji turnieju. 

 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 398 w Gdowie (32-420).   

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia relacji 

z turnieju „Rodzina na Medal”, zgodnie z obowiązującym regulaminem turnieju oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych 

stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/nazwy zespołu oraz nazwy instytucji delegującej na stronach internetowych i 

na facebooku  

- wywieszenia kolejności wystąpień na tablicach ogłoszeń w miejscu przeprowadzenia turnieju 

- zapowiedzi konferansjerskich 

- promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video (strony internetowe, facebook, 

prasa, telewizja powiatowa). 

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji turnieju oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.   

7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do 

treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału 

w turnieju. 

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 
 
Potwierdzam zgodność podanych danych. 

          
 

 Miejscowość i data:             Podpis uczestników: 

___________________________    _______________________________

  

                                                                                                   

 


