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………………………………………… 
         miejscowość, data 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

SZACHOWEGO/WARCABOWEGO * 

 
Niniejszym zgłaszam udział 

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

Imię i nazwisko 

 
………………………………………………………… 

Data urodzenia 

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

Miejsce zamieszkania 

 

 

do udziału w turnieju szachowym/warcabowym* organizowanym przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Prusinowicach w ramach zadania: „Od źdźbła pszenicy do szachownicy”, 

który odbędzie się dnia 16.09.2018 r. o godz. 14.00 na placu przy OSP Prusinowice. 

 

Dane kontaktowe: 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..……………………… 

 
nr telefonu ……………………………………………………………………………..……………………… 

 
adres e-mail ..…………………………………………………………………………..……………………… 
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Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą) 

 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, które zostały przekazane na karcie zgłoszenia do udziału w turnieju 
szachowym/warcabowym. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Pana/Panią 
o najważniejszych kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

1. Administrator. 

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych na karcie zgłoszenia jest Ochotnicza Straż Pożarna 
w Prusinowicach, ul. Nyska 1, 48-314 Pakosławice. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: 
osp.prusinowice@wp.pl W przypadku przekazania przez nas Twoich danych do stowarzyszenia Nyskie Księstwo 
Jezior i Gór, stanie się ono odrębnym administratorem Twoich danych osobowych. Wówczas to stowarzyszenie, 
jeżeli będzie to konieczne i możliwe, zrealizuje wobec Ciebie swój obowiązek informacyjny dotyczący 
przetwarzania Twoich danych osobowych.  

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozliczenia przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
realizacji zadania grantowego, pt. „Od źdźbła pszenicy do szachownicy”. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO1). Zgodę 
możesz w każdej chwili wycofać, wysyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: 
biuro@ksiestwo.nysa.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania przez nas Twoich 
danych do tego momentu. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszenia oraz udostępnienie swojego wizerunku 
utrwalonego podczas turnieju, jak i całego wydarzenia kulturalnego jest dobrowolne, nie jest wymogiem 
ustawowym ani umownym. 

3. Kategorie odbiorców. 

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, oraz naszych stałych 
współpracowników, np. księgowej. Dane oraz wizerunek zostaną także przekazane do Nyskiego Księstwa Jezior 
i Gór. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne 
zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. 

4. Okres przetwarzania.  

Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie lub do 
końca 2023 r. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich usunięcia, 
sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ich przeniesienia – bardziej szczegółowo 
kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je 
chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 

………………………………………………………………………… 
data i podpis osoby zgłaszającej lub w przypadku osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego 

                                                           
1Tj. 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). 
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