
Oświadczenie dotyczące uczestnictwa
w Mistrzostwach Polski 2021 w Hokeju na Rolkach Bielsko-Biała

19.06.2021

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia

1. Ja niżej podpisana/y, jako uprawniony przedstawiciel ustawowy mojego niepełnoletniego syna/córki

…………………………………………………………………….…………………………………………………..
[imię i nazwisko opiekuna]  (zwanego w dalszej części oświadczenia „Uczestnikiem”),
w związku z planowanym udziałem Uczestnika w Mistrzostwach Polski 2021 w Hokeju na Rolkach Bielsko 19.06.2021, które odbędą
się w LUCE Arena ul.Legionów 26-28 budynek F Bielsko-Biała 43-300, w dniu 19.06.2021 r, organizowanej przez KS LUCE Cieszyn
z siedzibą ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn
NIP: 5482687190, zwanej dalej „Klubem sportowym LUCE”, nieodpłatnie udzielam Klubowi sportowemu bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych zezwolenia na dokonanie przez Klub sportowy LUCE - samodzielnie lub za pośrednictwem innych
podmiotów - poniższych czynności:

a. nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego i Uczestnika za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz ii dźwięk podczas
turnieju;
b. nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Klub sportowy LUCE  wizerunku mojego i Uczestnika turnieju,
utrwalonego w trakcie turnieju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk, poprzez jego umieszczanie i publikację
w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronie internetowej www.luce.org.pl oraz
podmiotów  z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, w tym z użyciem technologii mobilnej, jak również
w pochodzących od Klubu sportowego LUCE lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych,
oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Klub
sportowy LUCE w związku z organizacją turnieju lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną,
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w  Mistrzostwach Polski 2021 w Hokeju na Rolkach Bielsko 19.06.2021, której
Organizatorem jest Klub sportowy LUCE oraz oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań, w tym zdrowotnych do udziału
dziecka w Mistrzostwach Polski 2021 w Hokeju na Rolkach Bielsko 19.06.2021
3. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za szkody (na mieniu lub osobie) wyrządzone przez moje dziecko, podopiecznego
lub mnie samego w trakcie trwania Turnieju, a wynikające z działania lub zaniechania mojego lub mojego dziecka/podopiecznego.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez mnie lub
dziecko/podopiecznego na terenie obiektu, na którym organizowany jest turnieju.
5. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem w Mistrzostw Polski 2021 w Hokeju na Rolkach Bielsko 19.06.2021 i
w pełni go akceptuję.
5. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że udział w rozgrywkach sportowych może spowodować zwiększenie ryzyka
zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i w/w choroba
może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia mojego dziecka. Na wypadek zakażenia koronawirusem
podczas rozgrywek oświadczam, że nie będę wnosił żadnych rozczeń wobec organizatora rozgrywek. Ponoszę również
świadomość, iż w razie wystąpienia zakażenia u któregoś z uczestników rozgrywek, dostosuję się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego i w razie jego wskazań poddam się kwarantannie. Oświadczam, że moje dziecko w
ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą zakażoną, nie przechodziło koronawirusa oraz nie przebywa obecnie
na kwarantannie.

___________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego lub rodzica / Podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA I JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

http://www.luce.org.pl


Administratorem danych osobowych Uczestników jest KS LUCE Cieszyn z siedzibą ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn NIP: 5482687190;
kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: lucecieszyn@gmail.com
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: (prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji turnieju, w przypadku danych osobowych w
postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej
zgody, o której mowa  powyżej oraz Oświadczeniu, którego treść stanowi załącznik do Regulaminu;
(ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w turnieju - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia przez niego powyższych roszczeń.

Dane będą przetwarzane w okresie udziału w turnieju oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu,
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku,
gdy przy przetwarzaniu danych osobowych. Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w turnieju.

Korzystanie z uprawnień wynikających z uzyskanego na podstawie powyższego oświadczenia zezwolenia na utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika oraz potrzeba identyfikacji danych Uczestnika i jego przedstawiciela
ustawowego jako składającego powyższe oświadczenie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na korzystaniu z powyższych uprawnień i powyższych potrzebach identyfikacyjnych,
dochodzenie potencjalnych roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi z ww. zezwolenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dochodzenia przez niego
powyższych roszczeń.

Dane będą przechowywane przez Klub sportowy Luce do momentu przedawnienia roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi z
zezwolenia udzielonego na podstawie powyższego oświadczenia.

Odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy Administratora,
b) usługobiorcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,
w szczególności podmioty takie, jak, dostawcy usług IT, fotografowie, drukarnie, stacje telewizyjne (nadawcy telewizyjni) i reemitenci programów
telewizyjnych, w tym operatorzy kablowi, organizatorzy portali społecznościowych (w tym Facebook Inc), kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni,
oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora usług,

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich. W związku z udzielonym zezwoleniem na udostępnianie
wizerunku w serwisie Facebook, z którego Administrator korzysta w ramach usług świadczonych przez Facebook Ireland Ltd., wizerunek jako dana
osobowa może być jednak przekazywany do państw trzecich przez Facebook Ireland Ltd., który jest Administratorem danych na Facebooku. Zgodnie
z postanowieniami Polityki Prywatności Facebooka dane te są przekazywane przez ten serwis w ramach jego działalności do Stanów Zjednoczonych
lub innych krajów w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w
stosownych przypadkach, w tym w przypadku Stanów Zjednoczonych na podstawie porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy.
Nieudostępnienie danych, w tym wizerunku spowoduje brak możliwości korzystania przez Administratora z uprawnień wynikających z zezwolenia
przewidzianego w powyższym oświadczeniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
b) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może kontynuować przetwarzanie danych pomimo
wniesienia powyższego sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania swoich danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; uprawniony może przesłać te dane innemu Administratorowi danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia,
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.

___________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego lub rodzica / Podpis


