
 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY WSPINACZKOWE 

MEGAWSPIN 6 

 

1.Imię ..................................................................................................................... 

2. Nazwisko............................................................................................................... 

3. Data urodzenia ..................................................................................................... 

4. Adres.................................................................................................................... 

 

.............................. ................................. 

data                           podpis uczestnika 

 

ZGODA rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zawodach 

 

6. Imię dziecka: ....................................................................................................... 

7. Nazwisko dziecka................................................................................................ 

8. Data urodzenia dziecka....................................................................................... 

9. Miejsce zamieszkania rodziców / Prawnych opiekunów ................................................ 

10. Telefon kontaktowy do rodziców / Prawnych opiekunów.............................................. 

11. Imiona i nazwiska rodziców / Prawnych opiekunów .................................................... 

Kategoria wiekowa: 

Dziewczęta i Chłopcy –  roczniki 2012 i młodsze 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2009-2011 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2006-2008 

Dziewczęta i Chłopcy – roczniki 2005 i starsze 

Proszę podkreślić właściwą kategorię. 

 

- Oświadczam, że o posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 

publicznych. Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki w zawodach wspinaczkowych  

w dniu 18 grudnia 2021 roku 

- Przyjmuje do wiadomości, że ostateczna interpretacja postanowień należy do Sędziego Głównego 

zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej. Decyzja Sędziego 

Głównego jest ostateczna i nieodwołalna. 

- W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy 

oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w zawodach w dniu 18.12.2021r, wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, 

wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie 

wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób 

uczestniczących w zawodach. 

 

.............................. ................................. 

data                         podpis opiekuna 

 



 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Powiatowa Hala Sportowa w 

Radomsku w związku z udziałem w zawodach sportowych, w których biorę udział. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 

z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych 

 w zakresie mojego wizerunku przez Powiatową Halę Sportową w Radomsku z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 97-500 Radomsko, w tym w szczególności 

na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej hali oraz mediów społecznościowych. 

                                                                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 
Administratorem Pana/i Danych jest:                                            Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku  
                                                                                                                    z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz 
udostępnia jego dane kontaktowe: 

Lucyna Krystek 
iod.phsradomsko@grupaformat.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Udział Pani/Pana w zawodach sportowych 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest: 

Udział Pani/Pana w zawodach sportowych 

Informacja o przekazywaniu danych do innych 
podmiotów: 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach 
prawa. 

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat od dnia wygaśnięcia/wypowiedzenia 

zgody, w zakresie wizerunku zgoda nieograniczona czasowo 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. przenoszenia danych, 
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są:  warunkiem uczestnictwa w zawodach 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.   

 


