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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
IMPREZA SPORTOWA „TURNIEJ O PUCHAR GERARDA CIEŚLIKA”  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego w 

zakresie imienia, nazwiska, wieku, klubu sportowego, którego jest członkiem, wyników uzyskanych w 

ramach imprezy sportowej o nazwie „TURNIEJ O PUCHAR GERARDA CIEŚLIKA” oraz utrwalenia 

wizerunku przez ekipy Organizatora i udostępnienie go na stronach internetowych. 

 
 
Imię i nazwisko dziecka: ...............................................................................................................................  
 
Wiek: ………........…....  
 
Klub: KADRA Łódzkiego ZPN/........................................................................................................  
 
 
 
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „RODO”) 
informujemy, iż:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polska Fundacja Sportu i Kultury 

2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: Polska Fundacja Sportu i Kultury, ul. Lipska 27/22, 03-
908 Warszawa 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą dla celów sprawozdawczych instytucji finansujących turniej: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Fundacja Sportu i Kultury - na podstawie wyrażonej zgody 

4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora, podmioty 
uczestniczące w realizacji obsługi turnieju oraz finansujące turniej: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska 
Fundacja Sportu i Kultury. 

5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.  

6. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 
przez okres 5 lat.  

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji turnieju pn. „TURNIEJ O 
PUCHAR GERARDA CIEŚLIKA”. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można 
wycofać, kierując żądanie na adres administratora: Polską Fundację Sportu i Kultury 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  
 
 

 

 

..……………….………..………………………………………….……… (podpis rodzica / opiekuna) 


