ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Prudnicka Liga NBA
Sezon 2020/2021
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
...........................…….........………….............……………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA:
…………………………………………………………………………………………….
DATA URODZENIA DZIECKA:
..………………….............………………............……………………………………………
NUMER TLEFONU RODZICA/OPIEKUNA:
………………………………………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ:
..........…………..……………………………………………………….……………................
Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym
oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w wydarzeniu i startuje na moją
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Jestem świadomy stanu zdrowia dziecka
i oświadczam, że pozwala mu ono na aktywny udział w wydarzeniu ze wszystkimi tego
konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jestem świadomy zagrożeń,
ryzyka i obciążeń fizycznych oraz psychicznych, jakie wiążą się z zawodami i nie będę rościć
wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu.
Jeżeli tylko stan zdrowia dziecka pogorszy się, zaprzestanę jego uczestnictwa w zawodach,
nawet, jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską.
Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u
mnie i innych domowników objawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura,
kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, w związku z czym mogę brać udział w
imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez ASIP w Prudniku, przestrzegając
obowiązujących regulaminów i przepisów prawa. Zobowiązuje się do poinformowania
Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział
w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia
choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może
prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i życia. Oświadczam, że żadna osoba
pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa na kwarantannie ani w
izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w
imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez ASIP w Prudniku w czasie trwania
epidemii.
Czytelny podpis uczestnika
…………………………………………………………………………………………………..

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
Informacja dot. zbierania danych osobowych związanych z udziałem
Prudnickiej Lidze NBA
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:

- Art. 6 ust. 1 lit. „a” 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,
- Art. 6 pkt 1 lit. f - 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 - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia
administratora,
- Regulaminu Wydarzenia.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy
podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych, media.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu przekazywania Panu/Pani
informacji o wydarzeniu, organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria
ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19
1. ASIP w Prudniku ul. Rynek 1 jest Administratorem zwykłych danych osobowych
osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez ASIP w zakresie: imię,
nazwisko dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej podczas imprezy sportowo – rekreacyjnej na podstawie art. 6
ust. 1lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia
przypadku koronawirusa wśród obecnych w ww. czasie w imprezie organizowanej
przez ASIP lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny
mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 8 ust.2 lit. i) RODO dot. ochrony
zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez organizację
przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane organom kontroli
państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp.
2. ASIP w Prudniku informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z
zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia
przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i
europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie, ul. Stawki 2.
3. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do
ogłoszenia końca pandemii.

