
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - TURNIEJ KOSZYKÓWKI ONE x ONE PATRIOTIC  CUP 

Nazwisko i imię Kategoria 
 

Data urodzenia 

 OPEN  

 

Telefon*  

Adres e-mail*  

 

• Oświadczam, że mój / mojego dziecka** stan zdrowia pozwala na 

uczestnictwo w turnieju koszykówki ONE x ONE w dniu 22 sierpnia 2020 r.  

• Oświadczam, iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał roszczeń 

odszkodowawczych względem organizatorów, 

• Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem turnieju, akceptuję jego 

treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Potwierdzam prawdziwość podanych danych oraz że zapoznałem się z 

regulaminem turnieju. 

 

 

 

Podpis uczestnika/opiekuna 

 

 

……………............................... 

 

 
*Dane nieobowiązkowe, ich podanie ułatwi komunikację z Państwem, przekazanie informacji  

m.in. dotyczących systemu i miejsca rozgrywek 

 

**niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż: 

1) Administrator danych 

Administratorami Państwa danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą 

przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole oraz  Opolski Związek Koszykówki przy ulicy Damrota 6, 

45-064 Opole. Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem ochrony danych osobowych  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu jest 

Pan Mariusz Kwaśnik, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwa praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@mosir.opole.pl . 

2) Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

-art. 6 ust. 1 lit. e RODO-wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – przyjęcie zgłoszenia do 

udziału w turnieju, przeprowadzenie i organizacja turnieju, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

względem  organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR 

w związku z: 

- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

- ustawami dotyczącymi kultury fizycznej i finansów publicznych, 

-art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji 

księgowej i podatkowej w związku z: 

-ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

-ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

-przepisami regulującymi zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań 

podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków, 

-art. 6 ust. 1 lit. c RODO-  obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w związku z 

przepisami: 

-ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

-kodeksem postępowania cywilnego, 

-ustawą o finansach publicznych, 

-art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie danych w zakresie imienia i nazwiska, 

wizerunku  oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Zdjęcia, nagrania 

wizualne oraz informacje o wynikach bieżących oraz końcowych będą umieszczone na 

stronie internetowej MOSIR, na oficjalnym  fanpage MOSIR na Facebook’u Sportowe Opole. 

Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu e-mail będą przetwarzane w 

celu ułatwienia komunikacji z Państwem, przekazania informacji  m.in. dotyczących systemu 

rozgrywek. Zgodę na przetwarzanie Państwa danych można odwołać w dowolnym 

momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na podany adres e-mail: iod@mosir.opole.pl. Powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.  

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi -jako obrona przed 

roszczeniami 

4) Okres przechowywania   

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 

- w związku ze zgłoszeniem do udziału w turnieju - do czasu zakończenia turnieju, 

-w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych - 5 lat od 

momentu zakończenia turnieju, 

- w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,                                                                                                                                                                                                                              

mailto:iod@mosir.opole.pl


 
 
- w celu ściągania należności - do momentu pełnego rozliczenia płatności, 

- w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia turnieju, 

-w celu publikacji informacji o wynikach oraz publikacji wizerunku do momentu wycofania 

zgody, 

- w celu pozyskania danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) do momentu 

wycofania zgody, 

- w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, 

wniosku.  

5) Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych 

danych  

na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usługi 

oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług 

dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony 

internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie realizacji 

roszczeń. Odbiorcami mogą być również agencje marketingowe, odbiorcy materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV. 

W związku z publikacją danych osobowych na portalu Facebook odbiorcą Państwa danych 

będzie Facebook Inc.  

6) Prawa Państwa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Państwa następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych –  

w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego  

tj. art. 6 ust. 1 lit. e. RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.  

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7)  Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w 

sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

8) Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego- USA w związku 

z ich publikacją na portalu Facebook. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w 

sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do 

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy 

partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia Spółka Facebook 

Inc. zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy 

europejskie. 

 

 

        

 

……………………………………………………… 

       Podpis uczestnika/opiekuna  

 



 
 
ZGODA NA NIEODPŁATNE  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI 

WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA W ZWIĄZKU Z  UDZIAŁEM W TURNIEJU KOSZYKÓWKI ONE x ONE 

PATRIOTIC CUP 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………. oświadczam, że zgodnie z art. 

81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w 

turnieju  koszykówki ONE x ONE MOSiR CUP organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole oraz Opolski Związek 

Koszykówki przy ulicy Damrota 6, 45-064 Opole.  

Zgoda dotyczy utrwalania jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na 

publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, która powstała w 

ramach  organizacji  i przeprowadzenia turnieju w związku z realizacją  działań promocyjnych 

Administratorów. 

 

Niniejsza zgoda:  

• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej MOSiR, na oficjalnym  

fanpage MOSIR na Facebook 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza 

zgoda może zostać w każdej chwili odwołana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia u 

Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na  podany adres e-mail: 

iod@mosir.opole.pl. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody  jest dobrowolne. 

 

 

………………………………………………… 

                  (data i podpis) 

 

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie mojego 

imienia, nazwiska w związku z  publikacją  informacji o wynikach osiągniętych w turnieju na 

stronie internetowej MOSIR, na fanpage MOSIR na Facebook. 

 

  

………………………………………………… 

                 (data i podpis) 
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