Prudnicka Liga Siatkówki
Sezon 2020/2021
Zgłaszam drużynę
………………………………………………………………………………………………..
Do udziału w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki organizowanej przez ASiP Prudnik
Imię i Nazwisko
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Data Urodzenia

Miejsce Zamieszkania

Dane kontaktowe reprezentanta drużyny:
Imię i Nazwisko

Numer telefonu kontaktowego

………………………………………………………..
Data, podpis reprezentanta

Adres e-mail

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Prudnickiej Ligi Siatkówki i zobowiązuje się do
jego przestrzegania, oraz nie będę wyciągał/a żadnych sankcji prawnych wobec organizatora.

Oświadczam jednocześnie, że nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału w rozgrywkach.
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Imię, Nazwisko
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Adnotacje organizatora
Wpłata: Tak/Nie
Drużyna dopuszczona/ niedopuszczona do rozgrywek w dn.

Imię, Nazwisko

Podpis

1)

- Oświadczam że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rozgrywkach
Prudnickiej Ligi Siatkówki w sezonie 2020/2021.
- Oświadczam , iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał roszczeń
odszkodowawczych względem organizatorów.

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
W Prudnickiej Lidze Siatkówki
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.

Zgłoszenie należy wysłać na email:
- prudnickals@wp.pl z dopiskiem „PLS 2021„

Data i podpis zawodników
1.
2.
3.
4.
Data i podpis opiekuna pełnoletniego*

* dotyczy osób niepełnoletnich

