
                                       OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 
                    MIĘDZYRZECKA LIGA HALOWA PIŁKI NOŻNEJ     
                                               SEZON 2022/2023 

 
 

…………………………………………………………………………….. 

(nazwa drużyny) 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................. .........................   
  
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................... 

(ulica, nr domu, miejscowość, kod) 

 
Data urodzenia: ………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy (dobrowolnie): ………………………………………………… 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA: 
 
Oświadczam, że uczestniczę w lidze halowej piłki nożnej na własną odpowiedzialność oraz nie istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania 

zdrowotne do mojego uczestnictwa w zawodach. 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie Międzyrzeckiej Ligi Halowej piłki nożnej oraz  regulaminie hali 

sportowej. 

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

2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

-Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest   Międzyrzecki   Ośrodek   Sportu   i 
Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz reprezentowany przez Dyrektora, 

administracja@mosiw.pl 

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 

-Administrator   danych   osobowych   przetwarza   Państwa   dane   osobowe   na   podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z   6 ust. 1 lit. 

a) i lit.c) RODO. 

-Państwa   dane   osobowe   przetwarzane   są   w   celu   określonym   w   powyższej   karcie 
zgłoszeniowej. 

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej 

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które 

na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy obowiązującego prawa. 

-W   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   przysługują   Państwu   następujące 

uprawnienia:   prawo   dostępu,   w   tym   prawo   do   uzyskania   kopii;   prawo   do   żądania 
poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach 

przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
-W   przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   prawem   przetwarzaniu   danych 

osobowych,   przysługuje   Państwu   prawo   wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane i niezbędne do realizacji celu 

przetwarzania. 

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, 
nie   będą   przekazywane   do   państwa   trzeciego,   ani   udostępniane   organizacjom międzynarodowym. 

 

 
 

   

                                                                        ........................................................................ 
                    (data i czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna osoby młodocianej   

w przypadku opiekuna osoby młodocianej nr dowodu tożsamości) 


