Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju
koszykówki osiedlowej

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka
w turnieju koszykówki osiedlowej, którego Organizatorem
jest Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna..........................................................
Adres.........................................................
Tel. kontaktowy ……………………………..

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki ...............................................................
w Turnieju koszykówki osiedlowej, który odbędzie się w dniach 27-28.08.2021r w Gdańsku – Oruni
na boisku w rejonie ul. Koralowej.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w w/w turnieju sportowym oraz, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i dziecka.
..............................................................
data i podpis rodzica/opiekuna
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników turnieju koszykówki osiedlowej
1.Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
jest Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Kontakt z Administratorem: listownie na adres siedziby: 80-152
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 3, telefonicznie pod nr tel. 58 302-30-25, mailowo na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@gdanskasm.pl zwana dalej Organizatorem.
2.Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej
administracyjny@gdanskasm.pl
3. Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie przetwarzać dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka
oraz dane osobowe dziecka na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Turnieju na zasadach określonych w
Regulaminie Turnieju oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego
swoich danych oraz danych uczestnika konkursu, a także wyrażenie odrębnej zgody na ich przetwarzanie we
wskazanym zakresie jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w
Turnieju. We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej
analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.
4.Dane osobowe będą przetwarzane:
-W celu organizacji Turnieju, a w szczególności w związku z czynnościami związanymi z jego obsługą,
wyłonieniem zwycięzców w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przez okres trwania
Turnieju;
-W celu związanym z rozliczeniem Turnieju w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w
związku zobowiązującymi przepisami rachunkowo-podatkowymi przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca
roku kalendarzowego.
-W celu związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Turnieju, w
zależności od rodzaju roszczenia, do momentu przedawnienia roszczeń, a w przypadku toczących się
postępowań do momentu upłynięcia nowych terminów przedawnienia roszczeń.
5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz dane osobowe dziecka nie będą udostępniane i
przekazywane innym podmiotom. Administrator danych nie będzie przekazywał posiadanych danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania
danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych [ul. Stawki 2
00-193 Warszawa] na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
8.Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie
pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej:
sekretariat@gdanskasm.pl

