KARTA ZGŁOSZENIOWA
Amatorska Liga Tenisa Ziemnego sezon 2021
Nazwisko Imię






Rok
urodzeni

Telefon

Czytelny podpis

Złożenie podpisu jest równoznaczne z: zaakceptowaniem regulaminu ALTZ; przestrzeganiem
regulaminu obiektu sportowego; oświadczeniem, że mój stan zdrowia pozwala na udział w lidze,
Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca
chęć udziału w Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca
jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.
 Administratorem Danych Osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (43-155)
ul. Warszawska 270 dalej jako: BOSiR.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail
iod@bosir.bierun.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji przedsięwzięcia będącego
przedmiotem regulaminu, zapewnienia bezpieczeństwa, czyli prawidłowej realizacji umowy,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być firmy wspierające w działalności
BOSiR, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28
Rozporządzenia 2016/679.
 Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż
3 miesiące liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania
danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach organizowanych
w ramach Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego organizowanej przez BOSiR.
 Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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)
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne)
oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie obowiązującym prawem.

