
 

OŚWIADCZENIA - ZAWODNIK PEŁNOLETNI. 

Oświadczam, że jestem zdrowy i nie posiadam żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach p.n. „VI Skawiński Turniej 

Crossmintona Stars Cup 2019”, odbywających się w dniu 27 kwietnia 2019r., w Hali Sportowej Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.  

               

…………………………………………………………………. 

                              (data i CZYTELNY podpis zawodnika) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Centrum Kultury i Sportu w Skawinie informuje o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Sportu  
w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Pani Aneta Jaskuła - e-mail: iodo@ckis.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  ul. Żwirki i Wigury 11,  32-050 Skawina. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a) oraz c) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych.  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w zakresie: 

o Organizacji i przeprowadzenia turnieju Crossmintona, umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez CKiS 
o Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z organizacją turnieju Crossmintona 

 
4. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 

• imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e - mail   
Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. 
 

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 
6. Masz prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 
Masz prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
 
        
  

    ……………………………………………………. 
                    (data i CZYTELNY podpis zawodnika)  

 
 
 

Zgoda na przetwarzania danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów p.n. „VI Skawiński Turniej Crossmintona 
Stars Cup 2019”, odbywających się w dniu 27.04.2019r. oraz kontaktu w celach informacyjnych. 

 

                                                        ……………………………………………………. 
                                     (data i CZYTELNY podpis zawodnika) 
 

 
Zgoda na publikacje wizerunku. 

 
 
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji turnieju oraz relacji z zawodów p.n. „VI Skawiński Turniej 
Crossmintona Stars Cup 2019”. Wizerunek będzie publikowany na stronie internetowej www.ckis.pl, www.flickr.com oraz  Fb CKiS. 

 

                                              ………………………………………………………… 
                (data i CZYTELNY podpis zawodnika) 

 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIA - ZAWODNIK NIEPEŁNOLETNI. 

 
Zgoda rodziców/ opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych  

                                                        

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

     (imię i nazwisko dziecka) 

w zawodach p.n. „VI Skawiński Turniej Crossmintona Stars Cup 2019” w dniu 27.04.2019r. organizowanych przez Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie. Oświadczam, że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w w/w turnieju. Ponadto potwierdzam 
akceptację Regulaminu Zawodów.  

         ………………………………………………………. 
                (data i CZYTELNY podpis rodziców/opiekunów) 

 
 
 

Zgoda na przetwarzania danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów p.n. „VI Skawiński Turniej Crossmintona 
Stars Cup 2019”, odbywających się w dniu 27.04.2019r. oraz kontaktu w celach informacyjnych. 

                                                        ……………………………………………………. 
                                    (data i CZYTELNY podpis rodziców/opiekunów) 
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), Centrum Kultury i Sportu w Skawinie informuje o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Sportu  
w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Pani Aneta Jaskuła - e-mail: iodo@ckis.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  ul. Żwirki i Wigury 11,  32-050 Skawina. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a) oraz c) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych.  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w zakresie: 

o Organizacji i przeprowadzenia turnieju Crossmintona, umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez CKiS 
o Kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z organizacją turnieju Crossmintona 

4. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 
• imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, telefon kontaktowy, adres e - mail  oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna,  

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. 
 

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 
6. Masz prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 
Masz prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
 
        

    ……………………………………………………. 
                       (data i CZYTELNY podpis rodziców/opiekunów)   
 
 

Zgoda na publikacje wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka dla potrzeb promocji turnieju oraz relacji z zawodów p.n. „VI Skawiński Turniej 
Crossmintona Stars Cup 2019”. Wizerunek będzie publikowany na stronie internetowej www.ckis.pl, www.flickr.com oraz  Fb CKiS. 

 

                                                        ……………………………………………………. 
                                    (data i CZYTELNY podpis rodziców/opiekunów) 
 


