Dane zawodnika:
1.Nazwisko i imię:……………………………………………………………………………
2.Miejsce zamieszkania:……………………………………………………
3.Nr PESEL:………………………………….......…

Data urodzenia: …………………………….

4.Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………
5.W mistrzostwach będę brał(-a) udział w grupie: narty/snowboard *
Wypełniają członkowie ZHP
6.Do jakiego należysz środowiska harcerskiego? (drużyna, szczep, hufiec)
……………………………………………………………………………………………………………………
Mam opłaconą składkę harcerska/instruktorską TAK* NIE*

Wypełniają uczestnicy Pałacu Młodzieży w Katowicach
7.Do jakiej należysz pracowni Pałacu Młodzieży?…………………………………………

Wypełniają członkowie KRS PowerSport
8.Jestem członkiem KSR PowerSport i mam opłacone składki członkowskie za rok 2019
TAK*

NIE*

Zawodnik niepełnoletni
Zezwalamy naszej córce/naszemu synowi * .................................................................
na udział w IX Mistrzostwach w Narciarstwie i Snowboardingu organizowanych w dniu 10.03.2019
w Ośrodku Narciarskim SIGLANY w Wiśle. Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowego Reagowania
PowerSport.
.....................
DATA

.....................................................................................
............................. ...................
NAZWISKA i IMIONA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
PODPISY RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Zawodnik pełnoletni
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na udział w IX Mistrzostwach w Narciarstwie
i Snowboardingu organizowanych w dniu 10.03.2019 w Ośrodku Narciarskim SIGLANY w Wiśle.
Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowego Reagowania PowerSport.
.........................
DATA

.....................................................

.......................

NAZWISKO i IMIĘ

PODPIS

* -niepotrzebne skreślić

OPŁATA STARTOWA: ....................

kwota

www.powersport.com.pl

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
uczestników niepełnoletnich i ich opiekunów prawnych
IX Mistrzostw w Narciarstwie i Snowboardingu organizowanych
w dniu 10.03.2019 w Ośrodku Narciarskim SIGLANY w Wiśle
•
•
•

Przyjmuję do wiadomości, że:
współadministrator
moich
danych
osobowych
jest
Klub
Sportowego
Reagowania
PowerSport,
ul. Mikołowska 26, 40-063 Katowice ;
•
z współadministratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: klub@powersport.com.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny Klub Sportowego Reagowania PowerSport, ul. Mikołowska 26, 40-063 Katowice ;
współadministrator
danych
nie
wyznaczył
inspektora
ochrony
danych.
W
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
korzystania
z
praw
związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: klub@powersport.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny współadministratora
danych, wskazany w pkt. I.2;
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratora danych 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 – ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
zebrane dane osobowe na podstawie, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez współadministratora danych w celu realizacji
wydarzenia sportowego pn. „IX Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardingu”.

•

•

•

•

Przyjmuję do wiadomości, że:
współadministratorem moich danych osobowych jest Hufiec ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice;
•
z współadministratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: komenda@katowice.zhp.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny Hufiec ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice;
współadministrator
danych
wyznaczył
inspektora
ochrony
danych,
z
którym
można
kontaktować
się
w
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
korzystania
z
praw
związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny współadministratora
danych, wskazany w pkt. II.2;
•
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratora danych 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 –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z
powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
•
zebrane dane osobowe na podstawie, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez współadministratora danych w celu
realizacji wydarzenia sportowego pn. „IX Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardingu”.

•

Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratora w
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego, obsługi biura
rachunkowego;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o
których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do rozstrzygnięcia zawodów w dniu 10.03.2019. Okres przechowywania danych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w
przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub
zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
odwołaniem;
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

•

•

•

•

•
•

•

KLAUZULE INFORMACYJNE:

miejscowość

dd

m
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/ Podpis opiekuna prawnego/

Obowiązek informacyjny
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników
IX Mistrzostw w Narciarstwie i Snowboardingu organizowanych
w dniu 10.03.2019 w Ośrodku Narciarskim SIGLANY w Wiśle
•
•

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Przyjmuję do wiadomości, że:
współadministrator
moich
danych
osobowych
jest
Klub
Sportowego
Reagowania
PowerSport,
ul. Mikołowska 26, 40-063 Katowice ;
•
z współadministratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: klub@powersport.com.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Klub Sportowego Reagowania PowerSport, ul. Mikołowska 26, 40-063 Katowice ;
•
współadministrator
danych
nie
wyznaczył
inspektora
ochrony
danych.
W
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
korzystania
z
praw
związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: klub@powersport.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny współadministratora
danych, wskazany w pkt. I.2;
•
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratora danych 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 – ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
•
zebrane dane osobowe na podstawie, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez współadministratora danych w celu realizacji
wydarzenia sportowego pn. „IX Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardingu”.
•

•

Przyjmuję do wiadomości, że:
współadministratorem moich danych osobowych jest Hufiec ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice;
•
z współadministratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: komenda@katowice.zhp.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny Hufiec ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice;
współadministrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: zhp-iodo@rtnet.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny współadministratora danych, wskazany w pkt. II.2;
•
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratora danych 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 –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z
powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
•
zebrane dane osobowe na podstawie, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez współadministratora danych w celu
realizacji wydarzenia sportowego pn. „IX Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardingu”.

•

Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratora w
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego, obsługi biura
rachunkowego;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o
których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do rozstrzygnięcia zawodów w dniu 10.03.2019. Okres przechowywania danych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia
roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może
zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w
przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub
zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
odwołaniem;
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

•

•

•

•

•
•

•

miejscowość
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/ Podpis uczestnika/

