
Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 
 

 

 

……………………………………… 

(pieczęć)                 

 

Zgłaszam  udział  drużyny w Turnieju Piłki Nożnej w Uniejowie, w dniu 17.06.2021 r. 

 

Dane teleadresowe: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………, 

Adres: ……………………………………………………………………………………, 

Telefon: …………………………………………………………………………………, 

 

Dane opiekuna: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………, 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………, 

E-mail:………………………………………………………………………………… 

 

Liczba zawodników, którzy zostaną zabrani na turniej:……….., w tym liczba podopiecznych, którzy wyrazili 

chęć skorzystania z basenów termalnych:…………. . 

 

 

Data zgłoszenia                                                         Podpis Opiekuna 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Lista zgłoszonych zawodników: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

 

 Data zgłoszenia                                                         Podpis Opiekuna 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej 

jest PHIN Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 63, w Łodzi (kod pocztowy: 93-121), tel.: 

42 66 111 99, adres e-mail: sekretariat@phin.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PHIN Consulting Sp. z o. o. (*nazwa ADO) jest Pan Waldemar 

Zamojski (waldemar.zamojski@phin.pl)  

3. Celem zbierania danych jest organizacja Turnieju Piłki Nożnej w Uniejowie. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju Piłki Nożnej w Uniejowie w dniu 17 

czerwca 2021 r. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (zgodnie z ustawą o rachunkowości), licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

………………………………………. 


