OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM
DZIECKA W AKCJI LATO 2019
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRANWEGO**
*Nazwisko
rodzica/opiekuna

*Imię
rodzica/opiekuna

*Obywatelstwo

*Płeć

*Województwo

*Numer
pesel/paszport

*Ulica

*Numer
budynku/lokalu

*Miasto

*Kod pocztowy

*Adres e-mail

*Numer tel.
komórkowego

**Kobieta

**Mężczyzna

**Kobieta

**Mężczyzna

DANE DZIECKA
*Nazwisko dziecka

*Imię dziecka

*Obywatelstwo

*Płeć

*Data urodzenia

*Numer pesel

*Ulica

*Numer
budynku/lokalu

*Miasto

*Kod pocztowy

*Województwo

Numer tel.
komórkowego

Adres e-mail

*Numer legitymacji
szkolnej

Jako rodzic/opiekun prawny** zgodnie z art.6 ust.1 lit. a w nawiązaniu do Art. 9 ust. 2 lit. a)
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
- RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka - Uczestnika przez Organizatora Śląski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Katowicach w zakresie prowadzenia i realizacji Akcji Lato 2019, oraz
oświadczam, iż zapoznałem/am** się z Regulaminem Akcji Lato 2019 i akceptuję jego
postanowienia.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak: imienia
i nazwiska, głosu, wyników testów sprawności fizycznej i piłkarskiej, danych biograficznych
dziecka/zawodnika po Akcji Lato 2019 w dowolnym formacie i we wszystkich mediach
istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie dla celów udokumentowania przebiegu
zawodów oraz relacji z ich przebiegu. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty
trzecie wyłącznie za zgodą Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku małoletniego Uczestnika poprzez
jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,
2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach,
broszurach, prezentacjach, bilbordach,
6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

POWYŻSZE ZGODY SĄ DOBROWOLNE LECZ NIEZBĘDNE ABY DZIECKO UCZESTNICZYŁO
W PROJEKCIE AKCJA LATO 2019
Data, Podpis ………………………………………………..………………………………………………………….

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Śląski Związek
Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 32.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach marketingowych przez Śląski
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 32.
POWYŻSZE ZGODY SĄ DOBROWOLNE, z prawem w dowolnym momencie do wycofania
zgody na podstawie Art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego.
Data, Podpis ………………………………………………..………………………………………………………………………..
*pole obowiązkowe,
** niepotrzebne skreślić,
***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie.
Na podstawie Art. 6 ust. 1 a) w nawiązaniu do Art. 9 ust. 2 pkt a), h) 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) rodzice / opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej przez Administratora Danych Śląski Związek
Piłki Nożnej w Katowicach w celu realizacji Akcji Lato 2019 r. w tym w szczególności
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
Obowiązek informacyjny Art. 13 Rozporządzenia Ogólnego zrealizowany został poprzez
umieszczenie Klauzuli Informacyjnej w regulaminie Akcji Lato 2019, z którym zapoznali się
i zaakceptowali rodzice / opiekunowie prawni zgłaszający Uczestnika na zgrupowanie.

