
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  

                     danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgoda na  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach II Liga 4-13.2020 w Poroninie

1.Imię i Nazwisko uczestnika :...............................................................................

2.Imię i Nazwisko Rodzica/Prawnego Opiekuna:................................................................

….....................................................                                            ..........................................
Miejscowość, Data                                                               Podpis uczestnika pełnoletniego lub 
                                                                                                         Prawnego Opiekuna

dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w wydarzenia dane będą wykorzystane w celu wyłonienia
zwycięzcy  i  przyznania  nagrody  oraz  publikacji  na  stronie  internetowej   UKS  przy  Szkole
Podstawowej Nr 8 w Chrzanowie, Polskiego Związku Szachowego, Województwa Małopolskiego,
Grupy Szkoleniowej Chess in Chrzanow. oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach
związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.

Podpis uczestnika
….............................

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Imię i nazwisko …………………………………….
PESEL.........................................................
Adres zamieszkania…………………………………..
Numer telefonu............................................ email …………………………………..
Drużyna/organizator …………………………………………………………………

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowała/ł Pani/Pan u siebie objawy 
infekcji układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel, bóle mięśni, bóle 
głowy, duszności, problemy z oddychaniem?  TAK  NIE☐ ☐

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą zarażoną, bądź z
podejrzeniem zarażenia COVID-19?  TAK  NIE☐ ☐

 

……………………………………
data i czytelny podpis Osoby pełnoletniej/Rodzica/Opiekuna prawnego



                                                                                               

             Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest UKS przy Szkole Podstawowej
Nr 8 w Chrzanowie ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą można się
skontaktować poprzez e – mail:  barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, d art. 9 ust. 2
lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,
ze zm.)

4. Pani/Pan/Rodzic/Opiekun  prawny  wyrażą  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  wykorzystanie
wizerunku przez Administratora w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną.

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami prawa.
6. Odbiorcami danych będą:

 - Polski Związek Szachowy
 - Województwo Małopolskie
 - Grupa Szkoleniowa Chess in Chrzanow
 - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

 - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi
-  organom  i  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa  do  otrzymania  Pani/Pana  danych
osobowych

7. Uczestnicy imprezy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólne  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne, jednakże  odmowa podania  danych uniemożliwia  realizację
celów do których dane były zbierane.

10. Udział  w  imprezach  małoletnich  dzieci  oznacza  pisemne  wyrażenie  zgody  przez  rodziców/opiekunów
prawnych.

11. Uczestnik/Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas imprezy
na stronie internetowej UKS przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chrzanowie, Polskiego Związku Szachowego,
Województwa  Małopolskiego,  Grupy Szkoleniowej  Chess  in  Chrzanow. oraz  na  lokalnych  portalach  i  w
lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.

12. Pani/Pana  oraz  dziecka  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

mailto:barbarakolacz.ewart@gmail.com

