Załącznik 1.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W ITD24 - eLIGA PODOKRĘGU ZABRZE
JA NIŻEJ PODPISANY/A:
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
*Nazwisko rodzica (opiekuna)…..………………………………... *Imię rodzica (opiekuna)……………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………….…. *Numer telefonu…………………………………………………..
WYRAŻAM ZGODĘ, JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY** NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
*Nazwisko dziecka………………………………………………………
*Imię dziecka………………………………………………………..
*Obywatelstwo…………………………………………………………… *Nr PESEL/Paszport***………………………………………….
*Miasto……………………………………………………………………….. *Kod pocztowy………………………………………………………

*Płeć: K / M
*Płeć: K / M

*Płeć: K / M

w ITD24 - eLIGA Podokręgu Zabrze .
Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..………………………………….…………….……

*WSZYSTKIE PONIŻSZE ZGODY SĄ OBOWIĄZKOWE:
TAK NIE

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w ITD24 (dalej Turniejem) i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem ligi i akceptuję jego postanowienia.

eLIGA

Podokręgu

Zabrze

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 32, 40-028 Katowice (dalej Śl.
ZPN) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Programie, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka
w Turnieju w systemie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śl. ZPN danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w Turnieju, w tym
w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do Turnieju w systemie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Turnieju oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby
organizacji Turnieju oraz działalności Śl. ZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

TAK NIE Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających

wizerunek i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych podczas trwania Turnieju jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Programu oraz na potrzeby działalności
statutowej Śl. ZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych Turnieju oraz działalności Śl. ZPN, wizerunek mojego dziecka

TAK NIE może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego
dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane
materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w
Internecie. Wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób
dóbr osobistych dziecka.

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..………………………………….…………….……

ZGODY DOBROWOLNE:
TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od Śl. ZPN informacji handlowych drogą elektroniczną.

TAK NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących

z ŚZPN. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty, z którymi ŚZPN ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą
elektroniczną.

Data, Podpis ………………………………………………..…………………………………………………………Data, Podpis ………………………………………………..………………………………….…………….……

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA (wypełniane w przypadku, gdy może się podpisać tyko jeden rodzic/opiekun prawny):
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2086 z
późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi
znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2.
Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Data, Podpis ………………………………………………..………………………………….…………….……
*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych, informujemy:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI
NOŻNE, ul. Francuska 32, 40-028 Katowice, adres email: slaski@zpn.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować korzystając z poczty
elektronicznej iod@slzpn.katowice.pl
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celach:
1) związanych z wzięciem udziału w Programie, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) oraz wyrażonej zgody na przetwarzanie tzw. danych
osobowych szczególnej kategorii, czyli np. danych dotyczących zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
2) przeprowadzeni elektronicznej rejestracji w systemie …………… oraz na portalu ……………………………., które stanowią usługę
świadczoną drogą elektroniczną przez Śl. ZPN (art. 6 lit. b RODO).
3) obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu udziału w Programie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Śl. ZPN (art. 6 lit. f
RODO);
4) archiwalnych w interesie publicznym co również stanowi uzasadniony interes ŚZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Śl. ZPN, jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to stosowną zgodę (art. 6
lit. a RODO).
Odbiorcy to inne organizacje, którym Śl. ZPN może ujawnić dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego (zawsze robimy to
zgodnie z prawem). Należą do nich:
1) Polski Związek Piłki Nożnej,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
3) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
4) podmioty zewnętrzne wspierające ŚZPN w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują
usługi konsultingowe, prawne lub audytowe, lub współpracują z Śl. ZPN w ramach kampanii marketingowych.
5) ubezpieczyciele,
6) podmioty prowadzące działalność leczniczą,
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będziemy przetwarzać przez czas jego udziału w Programie, a po jego
zakończeniu:
1) do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie (do 6 lat);
2) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych
ŚZPN;
3) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły (np.
skład zwycięskiej drużyny).
Ponieważ przetwarzamy dane Państwa dziecka/podopiecznego, mają Państwo wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody (udzielonej m.in. w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Śl. ZPN) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Programie.
Nie będziemy przekazywali danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Śl. ZPN polega na przetwarzaniu danych Państwa dziecka/podopiecznego (również w sposób
zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili zawodniczych.

