KARTA TRENERA PROWADZĄCEGO DRUŻYNĘ W
RAMACH TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
"W drodze do Reprezentacji"

Nazwisko trenera………………………………………………………….…………………………………………………………….…
Imię trenera………………………………………………………………….………………………………………………………….…….
Numer telefonu:………………………………….. *Adres e-mail:…………………………………………..……………………
Zgłaszane drużyny:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia regulaminu turnieju oraz biorę pełną
odpowiedzialność za zgłoszony skład prowadzonych zespołów.

Data, Podpis………………………………………….…………………..
*Zgody obowiązkowe, niezbędne do przyjęcia zgłoszenia:
o
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia
turnieju przez APN Góral Istebna, 43-470 Istebna 1872 - Administratora oraz w zakresie współpracy
określonym odrębnymi mowami z partnerami i sponsorami turnieju.
o Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku foto-wideo, a także wypowiedzi dźwiękowych podczas
w/w turnieju. Ponadto udzielam zgody na nieodpłatne ich wykorzystanie przez organizatora turnieju,
partnerów i sponsorów turnieju zgodnie z działalnością statutową (a także informacyjną i marketingową) w
formie nieograniczonej rodzajem nośnika, zakresem ilościowym czy czasowym ani przestrzenią publiczną
bądź terytorialną. Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie ich niezbędnym modyfikacjom czy
zestawieniom nie naruszającym w żaden sposób moich dóbr osobistych.

Zgody dobrowolne:
o Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie drogą elektroniczną informacji o turniejach i innych
eventach organizowanych przez Fundację Pocztowy Dar.
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach archiwalnych i
statystycznych.

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

Strona 1 z 3

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 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 („RODO”).
2. Administratorem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) jest FAPN Góral Istebna, 43-470 Istebna
1872. Wszelkie pytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na
adres e-mail Administratora biuro@goral-istebna.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
Administratora.
3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji celów statutowych Organizatora, w tym w szczególności organizacji i przeprowadzenia turnieju,
b) prowadzenia statystyk, analiz i zestawień związanych z organizowanym Turniejem,
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W
szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed
roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora,
d) związanych z promocją Administratora poprzez udostępnianie np. na profilu Facebook Administratora lub na
stronie internetowej Administratora informacji o Turnieju i o fakcie uczestniczenia w nim, osiągniętych
wynikach, w tym także poprzez udostępnianie wizerunku i głosu –wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO),
e) archiwalnych i statystycznych - wyłącznie na podstawie zgody.
4. Państwa Dane Osobowe mogą ̨ być ́ przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) naszym upoważnionym pracownikom i upoważnionemu personelowi;
b) przedstawicielom i reprezentantom Administratora;
c) usługodawcom, którym w drodze umowy Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności:
• podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradztwa podatkowego i
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT,
• dostawcom systemów IT (w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania
oprogramowania oraz stron internetowych),
• podmiotom świadczącym usługi przechowywania danych w chmurze,
• podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie (w celu dostarczania korespondencji),
• podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji Turnieju,
• podmiotom świadczącym usługi marketingowe i promocyjne,
• partnerom i sponsorom Turnieju.
d) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Okres, przez jaki będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane, zależy od tego, w jakim celu są
przetwarzane:
a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z organizacją Turnieju Dane Osobowe będą przetwarzane
przez okres trwania Turnieju, przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany
przepisami prawa,
b) Państwa Dane Osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego usług Administratora lub w
celach archiwalnych i statystycznych będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych osobowych, prawo dostępu
do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
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mają Państwo prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy Państwa Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora, macie Państwo prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym zakresie. W przypadku
złożenia wniosku lub żądania dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych, w ramach korzystania z
przysługujących praw, może Pan/Pani zostać poproszona/-y o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Pana/Pani
danymi osobowymi, które umożliwią ̨ weryfikację Pana/Pani tożsamości. W celu realizacji swoich praw mogą
Państwo skontaktować się z Administratorem e-mailem wysłanym na adres: biuro@goral-istebna.pl.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu Państwa Dane Osobowe nie są
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność,
udostępnianych przez dostawców takich usług jak np. firmy Microsoft (która uzyskała certyfikat zgodności
swoich usług z normą ochrony danych osobowych w chmurze ISO 27018), IBard, Google LCC, MyghtyText i
innych Pani / Pana Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym
podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. Podstawą
przekazania jest decyzja Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. decyzja Komisji
Europejskiej nr C (2016) 4176 z 12 lipca 2016 r. którą Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Prywatności
(Privancy Shield) UE-USA (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://
www.privacyshield.gov/).

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