
Prudnicka Liga Halowej Piłki Nożnej 
Sezon 2019/2020 

 

Zgłaszam drużynę 

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

Do udziału w rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej organizowanej przez OSiR Prudnik 

lp Imię i Nazwisko Data Urodzenia Miejsce Zamieszkania 
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Dane kontaktowe reprezentanta drużyny: 

Imię i Nazwisko Numer telefonu kontaktowego Adres e-mail 

   

 

……………………………………………………….. 
Data, podpis reprezentanta 

 

 



Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej i zobowiązuje się  
do jego przestrzegania, oraz nie będę wyciągał/a żadnych sankcji prawnych wobec organizatora. 

Oświadczam jednocześnie, że nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału w rozgrywkach. 
 

 
 
 

  
 

 
 
Adnotacje organizatora 
 
Wpłata:     Tak/Nie 
 
Drużyna dopuszczona/ niedopuszczona do rozgrywek w dn.  
 

- Oświadczam że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rozgrywkach  
  Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020. 
- Oświadczam , iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał roszczeń odszkodowawczych względem organizatorów. 
- Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem turnieju i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku w trakcie zawodów, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za 
pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych. 

Lp. Imię, Nazwisko Podpis 
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Lp. Imię, Nazwisko Podpis 
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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: w tym: 

- imienia i nazwiska oraz daty urodzenia □tak*  □nie*, 

- adresu zamieszkania □tak*  □nie*, 

- wizerunku □tak*  □nie*, 

-      adresu i numeru telefonu  □tak*  □nie*, 

w celu: 

1. udziału  w Prudnickiej Lidze Halowej Piłki Nożnej  

2. informowania przez Organizatora o udziale  Prudnickiej Lidze Halowej Piłki Nożnej i jej wynikach: 

- na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku www.osirprudnik.pl □tak*  □nie*, 

- w prasie i w wydawnictwach wydawanych na okoliczność organizacji Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej  

□tak*  □nie*, 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. 

Parkowa 4. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Parkowa 4., tel. 77 4362563 

3. W związku z organizacją Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej administrator przetwarza dane osobowe 

uczestników : imię i nazwisko uczestnika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

4. Dane osobowe  będą przetwarzane do czasu zakończenia prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. 

5. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. 

6. Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści własnych danych osobowych  oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i  narusza 

przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w pkt 3 jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w zawodach, 

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Data i  podpisy zawodników 
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http://www.osirprudnik.pl/

