OŚWIADCZENIE RODZICÓW NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
OTWARTYCH MISTRZOSTW RAWY MAZOWIECKIEJ W TENISIE STOŁOWYM
Niżej podpisany rodzic/opiekun prawny
1.
/imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika turnieju/
2.

po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w
tenisie stołowym, wyrażamy zgodę na udział mojego /moich/ dziecka /dzieci/
podopiecznego/ych w ww. imprezie.
Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w Otwartych Mistrzostwach Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku i wypowiedzi mojego
dziecka/ podopiecznego utrwalonych w ramach wszelkich materiałów ( w tym w
szczególności: zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez
Organizatorów lub osoby trzecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach
imprezy Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym.
Klauzula informacyjna:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Rawa Mazowiecka, Pl. J. Piłsudskiego 5, 96200 Rawa Mazowiecka.
2)

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu: przeprowadzenia i realizacji wydarzenia
pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym” Przetwarzanie danych
obejmuje m.in. publikację imienia i nazwiska, wizerunku na stronach internetowych organizatorów w/w
imprezy sportowej; na str. internetowych „MLUKS Dwójka”, OSiR w Rawie Mazowieckiej i Urzędu
Miasta Rawa Mazowiecka, na portalach społecznościowym Facebook w/w organizatorów oraz w
materiałach informacyjnych i promocyjnych;

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w toku organizacji i promocji wydarzenia;
4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
na
podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji
związanej realizacją „Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym” tj,. nie dłużej niż
przez okres pięciu lat;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz
w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania
przez organizatorów wydarzenia wymienionych w pkt. nr 2.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

_________________________
/podpis rodzica – opiekuna/

____________________________
/miejsce i data/

