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ZGŁOSZENIE 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ NA TRAWIE 

POLÓWKA 2020 

 

 

1. NAZWA DRUŻYNY   

2. MIEJSCOWOŚĆ  

3. KAPITAN DRUŻYNY  

4. Kontakt (nr.tel, e-mail)  

5. Inne, UWAGI  

 

 

WYRAŻENIE ZGODNY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, zamieszczonych zgłoszeniu na 

turniej „Polówka 2020” w celu realizacji ich postanowień. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis ) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez  

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 

 

Zgodnie z art. 13 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 RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,  s. 1) 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, 07-402 
Lelis, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29) 761 10 77, email: dyrektor@ckbislelis.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Mirosława Dziczek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest 
pod numerem tel. (29) 746 90 17 lub adresem email iod@lelis.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postanowień regulaminu turnieju pn.” Polówka 
2020”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO  
oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania 
danych na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 

w pkt. 3 oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie 
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

ul. Stawki 2, Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w turnieju p.n. ”Polówka 2020”. 
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