
                                                   OŚWIADCZENIE 

 
................................…................................................................................................................... 

                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin „Prasko- Północnego Turnieju Trójek Siatkarskich” 

dziewcząt i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko/ mój 

podopieczny bierze udział w turnieju na moją odpowiedzialność i nie ma żadnych przeciwwskazań                 

do jego udziału w nim. 

      

..............................................……..    …………………………………… 

           (miejscowość i data)                  (numer  telefonu) 

                                                                                               

                                                                          ….........................................………………………….. 

                              (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

 

Dane podawane dobrowolnie: 

W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o kontakt z: 

Imię i nazwisko:…...………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………….. 

 
1. Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora, jako 

Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte  

w oświadczeniach w zakresie imienia, nazwiska dziecka/rodzica/opiekuna prawnego, nr 

telefonu oraz imienia nazwiska, nr telefonu osoby, którą należy powiadomić wyłącznie w celu 

organizacji i przeprowadzenia turnieju. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych 

osobowych jest dobrowolne acz konieczne, do udziału w turnieju. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz do ich uzupełnienia, 

uaktualnienia, lub sprostowania.  

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora 

Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl bądź 

listownie. 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy 

zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu 

ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. 

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna, że jego dane 

są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych  są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania 

wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane 

mediom.  

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora 

danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, 

mailto:ochrona.danych@dosir.waw.pl


nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być 

publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 

opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo 

wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania i usuwania. Wcześniej wyrażoną 

zgodę można wycofać w każdym czasie.  

 

Data, podpis rodzica/ opiekuna.................................................................. 


