
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _w zgrupowaniu sportowym/ konsultacji sportowej/ 
meczu /organizowanym przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej . 

 Jednocześnie wyrażam/-y zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne  w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby. Wyrażam(y) zgodę/nie wyrażam(y)* zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez 
kierownika w czasie trwania zgrupowania (tylko w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu 
z rodzicem/prawnym opiekunem). 
 Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w 
zgrupowaniu, której program i regulamin poznałem(am)/poznaliśmy.

                                                                                                                                              ______________________

                                                                                                                                              Podpis prawnego opiekuna

                 

                     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów uczestnictwa w rozgrywkach kadry DZPN

Ja ____________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych
                   (imię i nazwisko)
Osobowych – Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000064328, e-mail: rodo@dolnoslaskizpn.pl, tel. +48 71 342 23 50
(dalej: Administrator), 
danych osobowych mojego dziecka  ___________________________________________________________,
w celu: udział w rozgrywkach piłkarskich/ ZGRUPOWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych
osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach uczestnictwa w rozgrywkach jest dobrowolne, lecz
niezbędne do celów statutowych.

• posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
(cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą maila ) 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i
Rady  Unii  Europejskiej  o  ochronie  danych  osobowych  i  zgodnie  z  treścią  Ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych;

• dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,

• informujemy,  iż  Pana/Pani  dane  osobowe możemy udostępniać  następującym kategoriom podmiotów  :
PZPN

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i  Rady Unii  Europejskiej  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

____________                                                                                                                                           _______________

    (data)                                  (podpis) 


