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Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PZPN w sezonie 2021/2022 

  

  

  

  

 

Kapitan……………………………………………. Telefon…………………………………… 

W imieniu zawodników mojej drużyny oświadczam, iż wszyscy zapoznali się z regulaminem 

i akceptują  jego postanowienia.  

       ……………………………………….. 

                       Podpis 



Klauzula Ogólna (treść umieszczona na stronie i tablicy ogłoszeń) 
Administrator 

Twoich danych 

Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta, ul. Urzędowa 1, 98-338 

Sulmierzyce.  

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

sulmierzyce@gminyrp.pl. 

2) telefonicznie: (44) 684 60 42, (44) 684 60 54, (44) 684 60 56 

3) pisemnie: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Gmina Sulmierzyce wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych z 

którym możesz kontaktować się pod adresem sulmierzyce@gminyrp.pl. 

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych w celu udziału w Amatorskim Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach. 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na 

zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia 

określonym w umowie usług na rzecz Gminy, na przykład: usługi 

teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.  

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Na gruncie RODO przysługują następujące prawa: 

1) prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach 

wynikających z Rozporządzenia. 

2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

3) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4) Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 

istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 
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