
Załącznik nr 1 do Regulaminu Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego  

 

Mikołajkowy Turniej Piłkarski 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa drużyny:  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam iż: 

1) zapoznałem się z Regulaminem Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego 
oraz został on przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jego 

przestrzegania; 

2) uzyskałem zgodę opiekuna prawnego każdego z członków drużyny i 

zapewnienie, że członek drużyny nie ma przeciwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w turnieju. 
 

  

Imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za drużynę 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ............................................................... 

Adres e-mail ........................................................................... 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Białymstoku informuje, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o.                    

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słoneczna 1, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 

80 , e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl; 

2) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz 

skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: 

iod@stadion.bialystok.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego Turnieju; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych jest Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6  

a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się wyłącznie w granicach udzielonej dobrowolnie zgody 

b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w 

szczególności monitoring wizyjny oraz ochrona praw administratora, ewentualnie 

dochodzenia roszczeń 

5) Administrator następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce pracy; dane kontaktowe 

osoby odpowiedzialnej za drużynę; 

6) Administrator nie przetwarza dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane  

przez Administratora; 

7) dane osobowe nie są  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej; 

8) masz prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
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f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania 

danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), 

9) masz 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;  

10) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 5 lat licząc  

od następnego roku kalendarzowego, w którym została wykonana, w celu organizacji                        

i przeprowadzenia Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego; 

11) podanie danych osobowych Administratorowi w celu niniejszego Turnieju jest wymogiem  

Regulaminu Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego. Niepodanie danych osobowych może 

skutkować wykluczeniem zawodnika lub zespołu z  udziału w Turnieju; 

12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym                              

o profilowaniu. 

 


