
Załącznik nr 1 do Turnieju Bowlingowego
        organizowanego z okazji obchodów 65-lecia istnienia

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

…........................................................................
             Imię i nazwisko uczestnika turnieju

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z TREŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU TURNIEJU
BOWLINGOWEGO.

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

        data podpis uczestnika turnieju/rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA  WYRAŻENIA  ZGODY  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  PRZEZ  OSOBĘ,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową moich danych
osobowych  tj.  imię,  nazwisko  oraz  adres  zamieszkania  w  celu  uczestnictwa  w  Turnieju
Bowlingowym z okazji 65-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

        data podpis uczestnika turnieju/rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.

1. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku,  utrwalonego jakąkolwiek  techniką na  wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii ) przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w celu uczestnictwa w turnieju.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,  nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla  potrzeb  turnieju  mój  wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem w celach informacyjnych
na potrzeby turnieju. Wyniki turnieju zostaną opublikowane w gazecie „Moja Spółdzielnia”,
na stronie internetowej SSM i innych publikowanych.

4. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać
w inny sposób moich dóbr osobistych.

Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016r.  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, dalej: RODO). 
Potwierdzam  otrzymanie  załącznika  informacyjnego  zgodnie  z  art.  13  ust.1  i  ust.2  RODO  od
Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

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

        data podpis uczestnika turnieju/rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 41-
106  Siemianowice  Śląskie,  ul.  Bohaterów  Westerplatte  20,  telefon  32  6091400;  adres  e-mail:
odo@ssm.siemianowice.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Turnieju jw.
Przetwarzanie  danych  osobowych  i  wizerunku  odbywa  się  za  zgodą  osoby,  której  dane  dotyczą
(podstawa art. 6 ust.1 lit.a RODO).
3.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  w  klauzulach  zgody,  Pani/Pana  dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana
danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w klauzulach zgody, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
5 Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art.15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe
nie  mogą  ujawniać  informacji  niejawnych,  ani  naruszać  tajemnic  prawnie  chronionych,  do  których
zachowania zobowiązany jest Administrator;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- przenoszenia danych
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię,  nazwisko jest  dobrowolne,  jednak
wymagane do udziału w Turnieju.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

mailto:odo@ssm.siemianowice.pl

