OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W IMPREZIE
VII CZERKAWSKI CUP NA ZIMOWYM NARODOWYM - 2021,
Turniej Kwalifikacyjny do Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie

Imię i nazwisko dziecka

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Rok urodzenia

Ja niżej podpisana/y, jako uprawniony przedstawiciel ustawowy mojego niepełnoletniego syna/córki
…………………………………………………………………….……… [imię i nazwisko] (zwanego w dalszej części oświadczenia
„Uczestnikiem”), w związku z planowanym udziałem Uczestnika w Imprezie VII CZERKAWSKI CUP 2021 Turniej
Kwalifikacyjny do Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie, który odbędzie się w Katowicach dnia 25.10.2020r,
Warszawie 22.11.2020r. i Sanoku 29.11.2020r. organizowanej przez Stowarzyszenie Sport 7 z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bagno 2 lok 71, 00-112 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000399291, zwane
dalej „Stowarzyszeniem”, nieodpłatnie udzielam Stowarzyszeniu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych
zezwolenia na dokonanie przez Stowarzyszenie - samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów - poniższych
czynności:
a. nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego i Uczestnika za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz
i dźwięk podczas Imprezy;
b. nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Sport7 wizerunku mojego
i Uczestnika Imprezy, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz
i dźwięk, poprzez jego umieszczanie i
publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronie internetowej Stowarzyszenia Sport7 oraz podmiotów
z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, w tym z użyciem technologii mobilnej,
jak również w pochodzących od Stowarzyszenia Sport7 lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji
drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie Sport7 w związku z organizacją
Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną,
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Imprezie VII CZERKAWSKI CUP 2021, Turniej Kwalifikacyjny do
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie, której Organizatorem jest Stowarzyszenie Sport 7 oraz oświadczam,
iż nie ma żadnych przeciwwskazań, w tym zdrowotnych do udziału dziecka w Imprezie.
Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za szkody (na mieniu lub osobie) wyrządzone przez moje dziecko,
podopiecznego lub mnie samego w trakcie trwania Imprezy, a wynikające z działania lub zaniechania mojego lub
mojego dziecka/podopiecznego.
Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez mnie lub
dziecko/podopiecznego na terenie obiektu, na którym organizowana jest Impreza.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem VII CZERKAWSKI CUP 2021, Turniej Kwalifikacyjny do
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Hokeja na Lodzie, i w pełni go akceptuję.
Słowa pisane dużą literą mają znaczenie nadane w Regulaminie.
Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa ustanawiających określone ograniczenia, zakazy
i nakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid – 19.

____________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego lub rodzica / Podpis
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA I JEGO
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu jest Stowarzyszenie Sport7 z siedzibą
w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok 71, 00-112 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000399291(„Administrator”); Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@sport7.org.pl.
Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a) korzystanie z uprawnień wynikających z uzyskanego na podstawie powyższego oświadczenia zezwolenia na
utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika oraz potrzeba identyfikacji
danych Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego jako składającego powyższe oświadczenie – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na korzystaniu z powyższych uprawnień i powyższych potrzebach identyfikacyjnych,
b) dochodzenie potencjalnych roszczeń związanych z uprawnieniami wynikającymi z ww. zezwolenia – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na możliwości dochodzenia przez niego powyższych roszczeń.
Dane będą przechowywane przez Stowarzyszenie Sport 7 do momentu przedawnienia roszczeń związanych
z uprawnieniami wynikającymi z zezwolenia udzielonego na podstawie powyższego oświadczenia.
Odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy Administratora,
b) usługobiorcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie, jak, dostawcy usług IT, fotografowie, drukarnie,
stacje telewizyjne (nadawcy telewizyjni) i reemitenci programów telewizyjnych, w tym operatorzy kablowi,
organizatorzy portali społecznościowych (w tym Facebook Inc), kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich
upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora
usług,
Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich. W związku z udzielonym zezwoleniem
na udostępnianie wizerunku w serwisie Facebook, z którego Administrator korzysta w ramach usług świadczonych
przez Facebook Ireland Ltd., wizerunek jako dana osobowa może być jednak przekazywany do państw trzecich przez
Facebook Ireland Ltd., który jest Administratorem danych na Facebooku. Zgodnie z postanowieniami Polityki
Prywatności Facebooka dane te są przekazywane przez ten serwis w ramach jego działalności do Stanów
Zjednoczonych lub innych krajów w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony
danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w tym w przypadku Stanów Zjednoczonych
na podstawie porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności.
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również warunkiem zawarcia
jakiejkolwiek umowy. Nieudostępnienie danych, w tym wizerunku spowoduje brak możliwości korzystania przez
Administratora z uprawnień wynikających z zezwolenia przewidzianego w powyższym oświadczeniu.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
b) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może kontynuować
przetwarzanie danych pomimo wniesienia powyższego sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania swoich danych osobowych od Administratora
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; uprawniony
może przesłać te dane innemu Administratorowi danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia,
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym aktualnie
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
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