
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Orlęta Baboszewo”
29 maja 2022 r.

Nazwa zespołu – Rodzina ......................................................................................................................

Imię i Nazwisko Kapitana Drużyny .........................................................................................................

Adres zamieszkania ................................................................................................................................

Numer telefonu oraz adres e-mail ........................................................................................................

Członkowie zespołu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni 
oświadczają, że:

1. zapoznali się z regulaminem turnieju i zobowiązują się do jego przestrzegania;
2. biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich za

zgodą i na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych;
3. zapoznali się z klauzulą informacyjną* i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, a w przypadku kapitana adresu 
zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

Skład drużyny

LP Imię i Nazwisko Wiek

Zrzeszony
w PZPN
wpisać 

TAK lub NIE

Skład
podstawowy

wpisać 
TAK lub NIE

Czytelny podpis
zawodnika lub

rodzica/opiekuna
prawnego**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Integralną część formularza zgłoszeniowego stanowi klauzula informacyjna.
** W przypadku osób niepełnoletnich czytelny podpis (Imię i Nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego.



Obowiązek Informacyjny 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika 

RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Warszawska 9A,  09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod
adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane
dotyczą.
4.  Przetwarzanie  odbywa  się  w  związku  z  uczestnictwem  w  Rodzinnym  Mini  Turnieju  Piłki  Nożnej
współorganizowanym przez Urząd Gminy w Baboszewie w czasie Gminnego Dnia Dziecka i  Parafialnego
Pikniku Rodzinnego w dniu 29 maja 2022 r. w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu,
publikacji imiennych wyników w placówce Administratora i na stronie internetowej, odbioru przyznanych
nagród,  publikacji  relacji  z wydarzenia  na  stronie  internetowej  organizatora  oraz  portalach
społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.  Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe innym  podmiotom,  tylko  na  podstawie  przepisów
prawa,  w  tym  w  szczególności  do:  urzędów  kontrolujących  oraz  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  tak  długo  jak  wynika  to  z  przepisów  prawa  (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po
zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie spowoduje
brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.




