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Sieradz, dnia 02.10.2021r.
Oświadczenia pełnoletniego uczestnika
dotyczące udziału w Międzynarodowym Pucharze Prezydenta Miasta Sieradza w Karate
Kyokushin – 02.10.2021r. w Sieradzu
Ja, niżej podpisany/podpisana*: ……………………………………………nr tel……………………
Imię i Nazwisko pełnoletniego uczestnika Turnieju

……………………………………….. , ……………………………………………………….........
Miasto

Kraj

…………………………………………...……………………………………………………….........
Nazwa Klubu

- oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieradzki Klub
Karate Kyokushinkai w celu realizacji zadań statutowych Sieradzkiego Klubu Karate
Kyokushinkai- organizacji w/w Turnieju,
- oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych biometrycznych w postaci wizerunku
przez Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai na stronie internetowej www.karate.sieradz.org.pl i na
facebook: Kyokushin Sieradz Robert Wajgelt oraz w materiałach promocyjnych, w celach
promocyjnych Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai,
- oświadczam, iż nie będę rościł/rościła* odpowiedzialności prawnej wobec organizatorów za
jakiekolwiek obrażenia spowodowane udziałem w wymienionym turnieju i że posiadam
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje wszelkie możliwe
kontuzje, jakie mogą wystąpić podczas zawodów,
- oświadczam, iż znam zasady w/w Turnieju,
- oświadczam, iż jestem zdrowy/zdrowa* oraz nie mam objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, nie zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem/nie miałam*
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem w/w Turnieju,
- oświadczam, iż jestem świadoma/y* możliwości zarażenia się wirusem SARS-Co V2
wywołującym COVID-19,
- oświadczam, iż zobowiązuję się do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny,
- oświadczam, iż wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie mi temperatury w trakcie trwania
Turnieju,
- oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sieradzu ul. POW 52, nr tel 43 8223685, moich danych osobowych w przypadku podejrzenia, lub
zarażenia SARS-Co V2 wywołującego COVID-19.

…………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika Turnieju

*niepotrzebne skreślić
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SIERADZKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAI-KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Sieradzki Klub
Karate Kyokushinkai z siedzibą w Sieradzu, ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz, NIP 8271439456, NIP
730009792, tel. 43 827 32 52, 665 990 315, www.karate.sieradz.org.pl, email: karate_sieradz@interia.pl.
2. Dane osobowe uczestników zajęć, w tym małoletnich, przetwarzane są w celu realizacji zadań
wynikających ze Statutu Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai, w tym organizacji oraz przeprowadzania
zajęć Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, tj. osoba, której dane dotyczącą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Sieradzkiego Klubu Karate
Kyokushinkai, w tym organizacji oraz przeprowadzania zajęć Sieradzkiego Klubu Karate Kyokushinkai jest
dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości udziału
w organizowanych zajęciach oraz realizacji uprawnień wynikających ze statutu.
5. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
6. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być również art.
6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Dane osobowe uczestników zawodów sportowych przetwarzane są w celu organizacji oraz
przeprowadzenia zawodów sportowych. Wskazane dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody
udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili,
z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
przed cofnięciem zgody.
8. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a RODO w celu publikacji zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Administratora Danych.
Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Brak wyrażenia zgody,
spowoduje niemożność publikacji zdjęć oraz filmów przez Administratora Danych.
9. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa powyżej jest
niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa
powyżej oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
14. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można
kierować do Administratora Danych: w formie pisemnej na adres – ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz,
telefonicznie pod numerem – 43 827 32 52, 665 990 315, mailowo na adres – karate_sieradz@interia.pl.
15. Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.
…………………………………….
Miejscowość i data

…………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika Turnieju

