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I TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR WÓJTA 

GMINY WIELKA WIEŚ  
 karta zapisu 

 
Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 12 419 19 21 do 23 września 2020 r. 

Zgłoszenie należy potwierdzić wypełnioną kartą zapisu dostarczoną do Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Wielkiej Wsi, można również ją przesłać na adres gokis@wielka-wies.pl,  

lub uzupełnić w dniu zawodów 
 

 

Deklaruję /udział mojego dziecka/ swój udział*  ……………………………………………………………………………….    

 lat ………………… w  I Turnieju Tenisa Ziemnego O Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi 

 przy współpracy z Tennis Country & Club w Giebułtowie oraz Klubem Sportowy „Dragon Tennis Team 

Pro” w Giebułtowie 

 
Oświadczam, że:  
 

moje dziecko jest/jestem* mieszkańcem Gminy Wielka Wieś 

 
            moje dziecko posiada/ posiadam* ubezpieczenie NNW w firmie/ w szkole ……………………………….. 

lub 

moje dziecko nie posiada/nie posiadam* ubezpieczenia NNW i biorę za nie pełną/siebie* 
odpowiedzialność z ww. tytułu  
 
zapoznałem się z regulaminem Turnieju 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….                ….…………………………………………………………… 
Podpis uczestnika/opiekuna uczestnika   telefon, mail 
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Oświadczenie  

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ dziecka*,  
w zakresie: imię, nazwisko, wiek oraz na nieodpłatną publikację zdjęć i filmów zawierających mój  

wizerunek /wizerunek mojego syna/córki *…………………..……………………………………………………………….. 
                (imię i nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (zwany dalej: GOKiS), do: 

I Turnieju Tenisa Ziemnego O Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś 

w mediach, tj.: na stronie internetowej i mediach społecznościowych GOKiS, Gminy Wielka Wieś, 

Tennis Country & Club w Giebułtowie oraz Klubu Sportowego „Dragon Tennis Team Pro”,  

a także w prasie lokalnej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój/mojego dziecka* będzie wykorzystywany 
tylko i wyłącznie w celu: 

• Przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Turnieju 
• promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku GOKiS i partnerów, w szczególności 

poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych 
profilach internetowych zarządzanych przez GOKiS  i partnerów oraz w mediach (prasa, serwisy 
internetowe), broszurach   

Oświadczenie moje ważne jest do czasu odwołania zgody i powiadomienia o tym fakcie GOKiS. 

Cofnięcie zgody odnosi skutek wobec przyszłych publikacji.  

 

………………………………………………… 
Podpis uczestnika/podpis opiekuna 
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Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi   
ul. Królowej Jadwigi 4, 32 – 089 Biały Kościół. 

2. Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Madoń, 

z którą można skontaktować się poprzez e-mail rodo.madon@gmail.com  w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka 

Kultury 

 i Sportu w Wielkiej Wsi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora 

do przetwarzania tych danych) 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

⎯ Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Wielkiej Wsi 

⎯ Urząd Gminy Wielka Wieś, 

⎯ Tennis Country & Club w Giebułtowie 

⎯ Klub Sportowy „Dragon Tennis Team Pro” w Giebułtowie 

⎯ organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 

obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

mailto:rodo.madon@gmail.com

