
Zgłoszenie -  Turniej Szachowy dn. 16.07.2022r. 

 

Imię i Nazwisko uczestnika ........................................................................................................................................ 

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych  

nad którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę/ przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, z siedzibą w 44-186 

Gierałtowice, ul. Korfantego 7B, w celach związanych z udziałem w turnieju szachowym. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć zawierających mój/dziecka  wizerunek, 

nad którym sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę/, zarejestrowanych podczas turnieju szachowego 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach na stronie internetowej, portalu 

społecznościowym Facebook oraz w prasie. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 -RODO) informujemy, że:  

Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach reprezentowany przez dyrektora, ul. Korfantego 

7B, 44-186 Gierałtowice.                                                                                                                                                                                                              

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres lub 

pocztą elektroniczną pod adresem: iod@gok.gieraltowice.pl                                                                                                                                                                               

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO.                                                                                                                

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w turnieju szachowym organizowanym przez GOK Gierałtowice oraz promocja wydarzenia 

na stronie internetowej, Facebook oraz miesięczniku „Wieści”.                                                                                                                                                

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.                                                                                                                                                                                                                                         

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez 

Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu 

do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.                                                                                                                       

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w wydarzeniu, następnie przechowywane będą w archiwum przez okres 

jednego roku. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:                                                                                                                

- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;                                                                                                                                                                  

- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;                                                                                                                

- prawo żądania usunięcia Państwa danych;                                                                                                                                                                                                  

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;                                                                                                                                                                              

- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa 

się w sposób zautomatyzowany;                                                                                                                                                                                                                   

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 

nadzorczego);                                                                                                                                                                                                                                                 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako 

podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w 

turnieju szachowym.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

            …………………………………….……………                                                          …………………………………………………… 

podpis                                                                   data/miejscowość 

 

*niepotrzebne skreślić 
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