Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawodnika
XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 6-8 lipca 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka, biorącego udział w rozgrywkach
Kinder+
Sport)
jest
Polski
Związek
Piłki
Siatkowej
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 383, kod pocztowy 02-801, adres e-mail: pzps@pzps.pl, tel. 22 462 82 20.
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia turnieju finałowego Kinder + Sport, dane mogą
być przekazane do firmy Ferero Polska Commercial sp. z o.o., JM Marketing Group, Communication Unlimited sp. z
o.o., Internet Plus s.c., Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego małoletniego dziecka danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W
przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………….
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………
Wydany przez: …………………………………………………………………………………………
……………......................………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2018
https://kindersport.szps.pl
email: kinder2018@szps.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja niżej podpisany(a), udzielam niniejszym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej (dalej: PZPS) oraz licencjobiorcom,
dalszym licencjobiorcom, z którymi PZPS jest bądź będzie związana umową lub innego rodzaju stosunkiem prawnym,
nieodwołalnego
prawa
do
wykorzystywania
zdjęć,
materiałów
filmowych
z
udziałem
mojego syna/córki: ………………………………………………………..….......................................................................(imię i nazwisko).
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wizerunku mojego syna/córki, w szczególności plakaty, ulotki,
bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach,
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube), itp.
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do dokonywania przez PZPS, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców modyfikacji całości
lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki
cyfrowej wizerunku. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem syna/córki, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za
pośrednictwem technik cyfrowych, przy czym wizerunek syna/córki nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
syna/córki lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych syna/córki.

Oświadczam, że niniejsza zgoda wyrażona jest na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019, nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego małoletniego
dziecka przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 383 (KRS 0000062347) oraz
udostępnianie moich danych jego partnerom biznesowym w celach marketingowych i statystycznych. Podanie
danych jest dobrowolne mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane aż do
wycofania przeze mnie zgody, po wycofaniu zgody dane zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, przysługuje
mi prawo wglądu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, odgraniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Oświadczam, że jestem nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości
przeczytałem(am) treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem.

Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………….
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………
Wydany przez: …………………………………………………………………………………………
……………......................………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2018
https://kindersport.szps.pl
email: kinder2018@szps.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych trenera
XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 6-8 lipca 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka, biorącego udział w rozgrywkach
Kinder+
Sport)
jest
Polski
Związek
Piłki
Siatkowej
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 383, kod pocztowy 02-801, adres e-mail: pzps@pzps.pl, tel. 22 462 82 20.
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia turnieju finałowego Kinder + Sport, dane mogą
być przekazane do firmy Ferero Polska Commercial sp. z o.o., JM Marketing Group, Communication Unlimited sp. z
o.o., Internet Plus s.c., Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgodny na
przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania
zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………….
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………
Wydany przez: …………………………………………………………………………………………
……………......................………………………………….

(czytelny podpis trenera)

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2018
https://kindersport.szps.pl
email: kinder2018@szps.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU TRENERA ZESPOŁU
Ja niżej podpisany(a), udzielam niniejszym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej (dalej: PZPS) oraz licencjobiorcom, dalszym
licencjobiorcom, z którymi PZPS jest bądź będzie związana umową lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, nieodwołalnego
prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych z moim udziałem
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące mojego wizerunku, w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy,
foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach,
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube), itp.
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do dokonywania przez PZPS, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców modyfikacji całości
lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki
cyfrowej wizerunku. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za
pośrednictwem technik cyfrowych, przy czym wizerunek mój nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Oświadczam, że niniejsza zgoda wyrażona jest na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019, nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w
Warszawie, ul Puławska 383 (KRS 0000062347) oraz udostępnianie moich danych jego partnerom biznesowym w
celach marketingowych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne mam prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, dane będą przetwarzane aż do wycofania przeze mnie zgody, po wycofaniu zgody dane
zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, odgraniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Oświadczam, że jestem nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości
przeczytałem(am) treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem.

Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………….
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………
Wydany przez: …………………………………………………………………………………………
……………......................………………………………….
(czytelny podpis trenera )

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2018
https://kindersport.szps.pl
email: kinder2018@szps.pl

