Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w rekreacyjnych treningach
piłki nożnej organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, …………………………….. r.
Deklaracja uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej organizowanych przez Stadion Miejski
Sp. z o.o. w Białymstoku
Ja, rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………..
wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci:
1) ……………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
2) ……………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
3) …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko i wiek dziecka)
w rekreacyjnych treningach piłki nożnej realizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku, przy
ul. Słonecznej 1.
Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy stanu zdrowia dziecka/dzieci zgłoszonego/ych
do rekreacyjnych treningów organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku wedle mojej
najlepszej wiedzy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach rekreacyjnych
dziecka/dzieci.
...................................................................................................
data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, iż zapoznałem się warunkami regulaminu uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki
nożnej organizowanych przez Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku oraz akceptuje jego warunki.
...................................................................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Jestem zainteresowana/y otrzymywaniem informacji o rekreacyjnych treningach piłki nożnej poprzez
pocztę elektroniczną (e-mail) prosimy o dobrowolne podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej:
…………………………………………………………………………………….………………………………....
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 r. poz. 1219
ze zm.).
Nie wpisanie adresu poczty elektronicznej będzie oznaczało brak powyższej zgody.
Powyższą zgodę można odwołać w każdej chwili wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (maila)
na poniższy adres poczty elektronicznej: organizacje@stadion.bialystok.pl wpisując w temacie maila
„nie wyrażam zgody”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO
Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych dziecka/dzieci jest Spółka „Stadion Miejski”
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul Słoneczna 1, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80,
e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl.
2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz danych dziecka/dzieci
możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail:
iod@stadion.bialystok.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla potrzeb organizacji treningów
zgodnie z Deklaracją uczestnictwa w rekreacyjnych treningach piłki nożnej organizowanych.
5. Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług prawnych i doradczych, z których administrator korzysta.
7. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO),
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych.
9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres przewidziany w polskich
przepisach prawa tj.: ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

...................................................................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

