
        Warszawa dnia ………………………………. 

ZGODY  

Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok urodzenia……………..Kat. szachowa…………..Szkoła…………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na udział  ……………………………..…………………………………………………… w Turnieju Szachowym 

z okazji 50 lecia szkoły oraz 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 27.10.2018, który odbędzie się w - 

LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 02-674 Warszawa. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem /am się z treścią regulaminu w/w turnieju i akceptuję go w całości. Udział w turnieju 

jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na uczestnictwo w nim zawodnika. 

 

         …………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika w postaci imienia i nazwiska, szkoły do której uczęszczania 

zawodnik oraz wizerunku przez LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. 

Marynarska 2/6 02-674 Warszawa w celu organizacji turnieju, jego promocji oraz upamiętnienia wydarzenia, w tym rozliczenia 

przyznanych nagród. 

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w turnieju. 

           

…………………………………… 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zawodnika przez LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 02-674 Warszawa, utrwalonego w formie zdjęcia lub nagrania 

wykonanego podczas zawodów.    

Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez Sponsorów i Partnerów Organizatora w celach promujących ich 

działalność wspierającą Organizatora turnieju w tym wydarzeniu. 

Zgoda na wizerunek obejmuje rozpowszechnianie, utrwalanie, obróbkę, powielanie wykonanych zdjęć lub nagrań z wizerunkiem 

uczestnika turnieju i udostępnienie za pośrednictwem takich mediów jak gazeta, strony internetowe: Organizatorów Turnieju, 

Sponsorów i Partnerów, strona chessarbiter.com (program kojarzący) oraz w  materiałach promocyjnych i informacyjnych  

Wyrażona zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub nagrań video. Wyrażenie zgody na wizerunek jest 

dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w turnieju. 

 

         ….………………………………… 

 Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 02-674 

Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

na adres poczty elektronicznej:  iod@bem.waw.pl. 

3. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i promocji 

turnieju oraz w celach upamiętniających wydarzenie. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z potrzeb turnieju, ochrony życia 

lub zdrowia zawodnika. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres …3 lata….. , jednak nie później niż do ustania celu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.  

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w turnieju. 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO Administrator informuje o przysługującym prawie 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@bem.waw.pl lub telefonicznie (22) 843-37-13 lub przesyłając żądanie na adres siedziby administratora lub bezpośrednio. 
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