RZESZÓW STREETBALL CHALLENGE
GRAND PRIX PODKARPACIA 2020
W KOSZYKÓWCE 3x3
ZGŁOSZENIE
Kategoria U16/OPEN*

Data turnieju ……………………………………………

Nazwa zespołu ………………………………………..…………………………………….

Miejscowość ……………………………………………

Lp

Nazwisko
i imię

Pesel

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Podpis

1**
2
3
4

* niepotrzebne skreślić
** Jako pierwszego należy wpisać kapitana drużyny dodając - obok nazwiska i imienia - skrót (kpt.)

OŚWIADCZENIE
1. My, niżej podpisani, zrzekamy się roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnej kontuzji odniesionej w trakcie gry w turnieju Rzeszów
Streetball Challenge 2020.
2. Zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Turnieju i w pełni akceptujemy zawarte w nim warunki uczestnictwa.
3. Oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz wyrażamy zgodę na publikację, pokazywanie
i wykorzystywanie do celów marketingowych w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych
w dowolnym formacie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W tym zakresie nie będzie mi przysługiwać żadne wynagrodzenie czy
odszkodowanie.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych Administratora tj. Stowarzyszenia Aktywni
w Sporcie.

W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy jednakże, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w turnieju.

Podpisy

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Zgłoszenie drużyny do turnieju uznaje się za kompletne po:
1. Przesłaniu w terminie do 21.08.2020 r. do godz. 10.00 na adres mailowy
biuro@streetballchallenge.pl prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej w kwocie 100 zł na nr rachunku 52 1140 2004
0000 3002 7903 8745 tytułem „Streetball Challenge 2020 - nazwa drużyny”.
2. Zarejestrowaniu drużyny na stronie: https://play.fiba3x3.com/events/36622e53-61474172-955b-67e39e0bfdc1
3. Założeniu indywidualnego konta przez każdego zawodnika w drużynie na stronie:
www.fiba3x3.com (nie dotyczy zawodników posiadających już konta).
4. Dostarczeniu oryginału formularza zgłoszeniowego podpisanego przez wszystkich
zawodników do biura zawodów w dniu turnieju!
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie
ul. Instalatorów ¾, 35-210 Rzeszów zwana dalej Administratorem.
2.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie ul. Instalatorów ¾, 35-210 Rzeszów lub email: biuro@aktywniwsporcie.pl
3.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
a) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą,
a Administratorem dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniu, dla której przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie
uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na prowadzeniu działalności
marketingowej.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja Umowy nie będą możliwe.
5.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie
wykonywana, a także później - w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego.
6.
Administrator
może
przekazać
Twoje
dane
podmiotom
stale
współpracującym
z Administratorem przy organizacji wydarzenia, sponsorom, kancelariom prawnym.
7.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podpisy

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

