KLAUZULA INFORMACYJNA 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski WBBF WFF KIT KIDS 
w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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) dalej: RODO, informuję, że;

Administratorem  danych osobowych ZAWODNIKA  będzie Klub Sportowy WBBF WFF Polska (dalej: ORGANIZATOR),
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
-  listownie na adres: Starogard Gdański 83-200 ul. Sambora 9
-  przez e-mail: info@wbbf-wff.pl
-  telefonicznie: 504-399-737

Uzyskane dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z udziałem ZAWODNIKA w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WBBF WFF Fit Kids w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
-Państwa zgoda - na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oświadczenia 
 (podstawa prawna: art 6. ust.1 lit.a) RODO)
-Państwa zgoda - na wykorzystanie wizerunku w celu: związanym z Państwa udziałem w Kursie Sędziowskim Federacji WBBF WFF POLSKA w dniu 12.08.2018r. (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f )RODO)

Odbiorcami  danych ZAWODNIKA  będą  organizatorzy zawodów, sędziowie, widzowie bezpośredni oraz za pośrednictwem mediów, a także inni uczestnicy oraz odbiorcy informacji o w/w zawodach.
Organizator nie przekazuje  danych osobowych  ZAWODNIKA do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unie Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)

Dane osobowe ZAWODNIKA Organizator będzie przechowywać przez 10 lat od podpisania oświadczenia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani/Pan złożyć do Organizatora wniosek dotyczący danych osobowych o:
- sprostowanie/poprawienie danych osobowych (art.16 RODO)
- usunięcia danych (art 17 RODO)
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych t.j wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie  
   danych - stosownie do złożonego wniosku (art.18 RODO)
- dostęp do danych osobowych (o informację  przetwarzaniu przez tut.organ danych oraz o kopię danych - art. 15 RODO)

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podane dane osobowe  nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością dopuszczenia Pani/Pana do udziału w w/w imprezie Federacji WBBF WFF Polska.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.



Jako opiekun prawny zawodnika - oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią

                                                                                       ...................................................................................................                                              
                                                      
              DATA, CZYTELNY PODPIS




OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
      Jako opiekun prawny ZAWODNIKA……………………………………………………………………………………………………. oświadczam, że stan zdrowia w/w pozwala na uczestnictwo w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WBBF WFF Fit Kids w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach.  - w układach dowolnych w.g regulaminu federacji WBBF WFF POLSKA  oraz rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie, ZA MOJĄ ZGODĄ i na odpowiedzialność osoby sprawującej bezpośrednią opiekę nad ZAWODNIKIEM w dniu zawodów: 
TRENER/OPIEKUN PRAWNY …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
      Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości imienia i nazwiska ZAWODNIKA podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

                                                                                                                  .............................................................................
Data i podpis opiekuna prawnego ZAWODNIKA                                                                                                                                 


OŚWIADCZENIE 

     Jako opiekun prawny zawodnika……………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie JEGO/JEJ danych osobowych oraz danych biometrycznych ( wizerunek) prze Klub Sportowy WBBF WFF POLSKA dla potrzeb niezbędnych do realizacji Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WBBF WFF Fit Kids w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach  zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  DNIA 27 KWIETNIA 2016r. 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)
                                                                                    .................................................................................                                                                                                              DATA, CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO


             ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWRZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) jako opiekun prawny ZAWODNIKA………………………………………………………………zezwalam na rozpowrzechnianie JEGO/JEJ wizerunku przez Klub Sportowy WBBF WFF Poland z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Sambora 9, dalej jako ,,Organizator",  w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie  wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:
1. Udostępnianie na stronie internetowej www.wbbf-wff.pl i profilu FB WBBF WFF POLSKA oraz wydarzeniu na FB
   Międzynarodowych Mistrzostwach Polski WBBF WFF Fit Kids w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach.
2. Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na 
  tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
3. Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego w/w osobę, w formie elektronicznej na portalach społecznościowych
  (facebook, instagram) w celach promocyjnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski WBBF WFF Fit Kids w dniu 18.10.2020 r. w Skarszewach.
4. Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany 
  zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.

........................................................................................................................
   DATA, CZYTELNY PODPIS OSOBY UDZIELAJACEJ ZGODY/ZEZWOLENIA

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez KLUB SPORTOWY WBBF WFF POLSKA .Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

