pieczęć klubu

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH PROWADZONYCH PRZEZ
K.S.K. LIGA OLDBOY
Klub sportowy
..........................................................................................................................
Zgłasza do rozgrywek w sezonie 2018/2019 następującą drużynę:
Lp.

klasa rozgrywkowa

Nazwisko kierownika drużyny
telefon kontaktowy

pełny adres boiska, na którym
drużyna rozgrywa zawody

1.
LIGA OLDBOY

Adres korespondencyjny:
..........................................................................................................................
Nazwa klubu lub imię i nazwisko osoby upoważnionej
........................................................................................................................
ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość – poczta
.........................................
nr telefonu kontaktowego

.........................................
email

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów zgłoszenia do rozgrywek

Ja _____________________________________________________(imię i nazwisko) , wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora Danych
Osobowych – Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000064328, tel. +48
71 342 23 50 (dalej: Administrator), moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do rozgrywek prowadzonych przez DZPN

w celu:
Prowadzenia rozgrywek oldboy, zamieszczenia danych na stronie rozgrywek Ligaoldboy.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
•

podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach zgłoszenia do rozgrywek jest obowiązkowe

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą maila) adres e-mail djmedia@op.pl).
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii Europejskiej o ochronie
danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat
,• informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów : Polski Związek Piłki Nożnej,
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Administrator strony www.ligaoldboy.pl,
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

______________________________
(data)

_________________________________
(podpis)

