
ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH** O WYRAŻENIU ZGODY NA 
UDZIAŁ DZIECKA W „Halowym Turnieju o Puchar  Prezesa MAKiS”, którego organizatorem jest ŁZPN

JA NIŻEJ PODPISANY/A: 

*Nazwisko i imię rodziców (opiekunów)…..……………………………………………………………………………. 
*Obywatelstwo…………………………………………………………… 

*Numer telefonu……………………………………….……………….. 

* Ulica………………………………………………………………………….. * Nr budynku………………… * Nr lokalu……….…. 
* Miasto…………………………………………………………………….... * Kod pocztowy…………………….. 

* Województwo……………………………………………………………. 

W przypadku posiadania adresu e-mail:…………………………………………………………………… 

WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA: 

*Nazwisko i imię dziecka……………………………………………………………………………………………………………….…… 
*Obywatelstwo…………………………………………………………… 

*Nr PESEL/Paszport***…………………………………………. 
Ulica………………………………………………………………………….. Nr budynku….……………………… Nr lokalu……. 
Miasto…………………………………………………………………….... Kod pocztowy…………………….. 
Województwo……………………………………………………………

*Nr legitymacji szkolnej…………………………………….………... 

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w oraz jednocześnie
wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………….…………………………… 

Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w Turnieju  i oświadczam, iż zapoznałem/am się z
Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.  

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź moich danych osobowych w związku z
udziałem mojego dziecka w Turnieju 

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź danych osobowych mojego dziecka w
związku  z  jego  udziałem  w  Turnieju.  Dane  te  mogą  być  wykorzystywane  przez  podmioty  trzecie  wyłącznie  za  zgodą
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Wyrażam  zgodę,  bez  zobowiązań  i  kompensaty  dla  mnie  ani  dla  dziecka/zawodnika,  do  publikacji,  pokazywania  i
wykorzystywania przez Łódzki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź w zależności od
wyboru  zdjęć  bądź  obrazu wizerunku,  portretu,  nazwiska  dziecka/zawodnika  z  Turnieju  w  dowolnym  formacie  i  we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być wykorzystywane przez
podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………………………..………….

*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie. Zgodnie z art. 24 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych i ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych i udzielenie zgód oznaczonych * jest 
niezbędne, aby dziecko mogło wziąć udział w Turnieju.



POLITYKA RODO

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych  (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw  informacji, dzięki 
którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co  przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu  oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Łódzki Związek Piłki  Nożnej, ul. Próchnika 5,
90-408 Łódź. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając  pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez ŁZPN.  Możesz 
to uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: lodzki@zpn,pl

2) telefonicznie: 42 639 78 05

3) korespondencyjnie: Łódzki Związek Piłki Nożnej, ul. Próchnika 5, 90-408  Łódź

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest możliwość wzięcia udziału w zgrupowaniu szkoleniowym kadr ŁZPN.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

1) w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) w celach reklamowych, promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) w celu obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w zgrupowaniu szkoleniowym, co stanowi prawnie uzasadniony interes ŁZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Odbiorcy to inne organizacje, którym ŁZPN może ujawnić Twoje dane osobowe  (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby  prowadzonych przez nie postępowań,

2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie, PZPN

3) samorządy terytorialne,

4) ubezpieczyciele,

5) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,

6) podmiot wykonujący działalność leczniczą,

7) podmioty zewnętrzne wspierające ŁZPN w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne,  wykonują usługi konsultingowe lub 
audytowe, lub współpracują z ŁZPN w  ramach kampanii marketingowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy  prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego  oraz kodeksu 
karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów  archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób  ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z ŁZPN, to będziemy  przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania,

5) przenoszenia danych,

6) wniesienia sprzeciwu,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody 
przed jej cofnięciem,

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie  zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur  piłkarskich.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w  formie profilowania.

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

                                                                                             *data i podpis                                                            *data i podpis 


