
 

 

 

Karta Zgłoszeniowa 
 1 Turniej Siatkówki Plażowej 

Prudnik 19.07.2020 r. 

Kategoria MIX Mężczyźni 

Nazwa Teamu 
   
 

Imię i Nazwisko  1  2 

Data ur.   

Miejscowość   

Nr Tel.   

E-Mail:   

Podpisy: 
(czytelne) 

  

 

- Oświadczam że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w turnieju 

  Siatkówki Plażowej w dniu 19.07.2020 r. 

- Oświadczam , iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał roszczeń 

odszkodowawczych względem organizatorów. 

- Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem turnieju i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku w trakcie zawodów, za 

pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za 

pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych. 

 

Informacja dot. zbierania danych osobowych  związanych  z  udziałem 

 w Wydarzeniu „Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora ASIP” 

W celu realizacji i promocji Turnieju Siatkówki Plażowej, który odbędzie się w Prudniku 

w dniu 19.07.2020r., Agencja Sportu i Promocji z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1 

pozyskuje Pana / Pani dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska,  adresu i telefonu 

kontaktowego oraz daty urodzenia.  

Udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, niemniej nieudostępnienie wskazanych danych osobowych oraz niewyrażenie 

zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi udział w turnieju.  

Na podstawie art. 13 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, informuję co następuje: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i 

Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1. 

2)     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji 

Sportu i Promocji w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Rynek 1, tel. 77 437 66 55. 



 

 

3)      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Wydarzeniu 

organizowanym przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji, 

rozliczenia Wydarzenia i imprez towarzyszących oraz informacji i promocji 

Wydarzenia z wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, na 

podstawie:  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Sportu i 

Promocji w Prudniku administratora danych osobowych z siedzibą w Prudniku, ul. 

Rynek 1, w związku z moim udziałem w Wydarzeniu w zakresie: imię, nazwisko, 

dane teleadresowe, wizerunek. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.                                                                                    

                                                                     

                                                                                    …………………………… 

                                                                                Czytelny podpis 

 

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów w stanach zagrażających mojemu życiu lub zdrowiu.  

 

Zgłoszenie należy wysłać na email:  

asip@asipprudnik.pl  z dopiskiem „turniej siatkówki” 

 

 

                                                                                           

                                                     Data i  podpisy zawodników 

 

 

1. …………………………….………………………. 

 

 

2. ……………………………………….……………. 

 

 

mailto:asip@asipprudnik.pl

