
Oświadczenie Turniej FIFA22 

Imię i nazwisko rodzica................................................................................... . 

Numer telefonu rodzica................................................................................... . 

Adres......................................................................................................... . 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................... . 

w Turnieju FIFA 22, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach w dniu 29 

października 2022 r. (sobota) o godzinie 12:00. Turniej odbędzie się w budynku Domu Kultury w Wilczy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka zawartych 

w oświadczeniu jedynie na potrzeby realizacji Turnieju oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań (nieodpłatnie) dla mnie i dla dziecka/zawodnika do publikacji, 

pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu 

dziecka/zawodnika we wszystkich materiałach filmowych, zdjęciowych reklamowych i reportażach 

związanych z prowadzoną działalnością oraz publikowaniem jego wizerunku. 

Oświadczam również, iż moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma fabuły gry FIFA 22. 

 

..........................................      ................................................ 

(Miejscowość, data)       (czytelny podpis rodzica) 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną 
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Pilchowicach 

z siedzibą 44-189 Wilcza, ul. K. Miarki 123; w celu przeprowadzenia rekrutacji i zorganizowania Turnieju FIFA 

22. W zakresie: imię, 

nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres, numer telefonu. 

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność 

przetwarzania z prawem, jakie miało 

miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data.................................................................................. . 
 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Danych przetwarzanych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach z siedzibą 44-189 Wilcza, ul. K. Miarki 123; 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenie rekrutacji i zorganizowania Turnieju FIFA 22, a podstawę prawną 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom; 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres : trwania turnieju , rozpatrzenia ewentualnych roszczeń, skarg lub do 

momentu wcześniejszego usunięcia danych przez GOK; 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od GOKu dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielone j na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi jednak Panu/Pani wzięcia udziału w 

rekrutacji do przedmiotowego Turnieju jak i udziału w samym Turnieju FIFA 22. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 


