c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
OŚWIADCZENIA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka zawartych w niniejszej „Karcie
zgłoszeniowej” oraz w dokumentacji przebiegu imprezy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard
Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w celach związanych z organizacją i obsługą imprezy sportowej, w tym
zgadzam się na:
1) publikację informacji o osiągniętych przez dziecko w wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach
firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim:
ZGADZAM SIĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
4) OSiR w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dotyczące
mojego dziecka dane osobowe związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów
przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do przechowywania
danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu

2) publikację wizerunku dziecka w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora,
w tym informacji o osiągniętych przez dziecko wynikach sportowych, na stronie internetowej OSiR w
Starogardzie Gdańskim:
ZGADZAM SIĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY

przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu
przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym
Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR. Dane przetwarzane dla
potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie do momentu
otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od momentu

3) wykorzystywanie przez OSiR w Starogardzie Gdańskim danych osobowych moich i dziecka w celu
informowania rodzica/ opiekuna prawnego o innych, organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i
rekreacyjnych oraz warunkach uczestnictwa w nich:
ZGADZAM SIĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY

nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.
5) Dotyczące dziecka i moich dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w
organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia
bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),
np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie

Jestem świadomy/a, że wyrażone wyżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w
każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………………………

internetowej OSiR W Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce
„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.
6) Podanie danych osobowych określonych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest
warunkiem koniecznym do dopuszczenia mnie do uczestnictwa w zawodach.

data i podpis składającego oświadczenie
……………………………………………..………..….
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE
L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich i dziecka danych osobowych przetwarzanych w celach:
a) związanych z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów,
b) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
c) na które dobrowolnie wyraziłem/łam zgodę sformułowaną w ust. 3 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba:
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
2) Dotyczące dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez OSiR w
Starogardzie Gdańskim, w tym profilowaniu.
3) Przysługują mi prawa:
a) dostępu do dotyczących dziecka danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,

data i podpis składającego oświadczenie

