KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA DO 41. PLEBISCYTU
NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYOSKIEJ W 2019 ROKU
Imię i nazwisko kandydata/ki..........................................................................................
Dyscyplina ....................................................................................................................
Klub sportowy..................................................................................................................
Imię i nazwisko trenera/szkoleniowca...........................................................................
Dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowośd)
…………………………………………….................…………………………...............................................
Telefon kontaktowy……………………………..…..………………………………………...........................
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podanie imion rodziców/opiekunów
prawnych …………………………..………………………………………..................................................
Najważniejsze osiągnięcia sportowe (maksymalnie 8)
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Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie 4 zdjęd kandydata/ki na adres:

centrumsportu-zbaszyn@wp.pl
Akceptuję Regulamin „41. Plebiscytu na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyoskiej w roku 2019”
Data i czytelny podpis kandydata/ki *……………………………………………………………………………………..
lub w przypadku, kandydatów niepełnoletnich podpis rodzica / prawnego opiekuna
Data i czytelny podpis* …………………………………………………………………………………....………………………….
*Akceptacja Regulaminu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w myśl
przepisów RODO /szczegóły znajdują się na drugiej stronie kartki/.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Kandydat/kandydatka do Plebiscytu lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,
że zapoznał/a się z treścią Regulaminu 41. Plebiscytu Na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyoskiej
w 2019 roku oraz oświadcza, że zgodnie z art. 6 ust.1 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.) wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora Zbąszyoskiego
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – pobieranych danych osobowych oraz wykonywanie zdjęd
indywidualnych i grupowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez ZCSTiR zadao
statutowych tj. organizowania imprez sportowych - 41 Plebiscytu Na 10 Sportowców Ziemi
Zbąszyoskiej w 2019 roku. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i zamieszczanie
wizerunku przez Administratora Danych Osobowych, na stronach internetowych i profilach
facebook prowadzonych przez ZCSTiR, publikacji prasowej wizerunku w gazetach i przekazach
telewizyjnych.
Zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922
z późn. zm) Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza ich dane osobowe oraz
wizerunkek w siedzibie Zbąszyoskiego Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64360 Zbąszyo w celu organizacji i przeprowadzenia 41. Plebiscytu Na 10 Sportowców Ziemi
Zbąszyoskiej w 2019 roku. Kandydat/kandydatka lub rodzic/opiekun prawny osoby
niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach
w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich
uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne,
nieaktualne
lub nieprawdziwe.
2. Zgłoszenia kandydata/kandydatki do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją postanowieo
i zapisów regulaminu 41. Plebiscytu Na 10 Sportowców Ziemi Zbąszyoskiej w 2019 roku przez
kandydującą osobę lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

