
 
 
 
 
 

Zaproszenie 
na Turniej Szkół Podstawowych w Szachach, 

który odbędzie się 24 marca 2023roku 
 

I.  ORGANIZATOR: Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie 
II.  WSPÓŁORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy „Hetman”  Częstochowa 
III.  TERMIN I MIEJSCE: 
 Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, ul. Worcella 1– wejście od podwórka 
 początek zawodów24.03.2023r., godz.9.00 /potwierdzenie udziału do godz. 8.45/ 
IV.  UCZESTNICTWO: 

W rozgrywkach uczestniczą szkołypodstawowe (uczniowie klas 5-8)  z miasta Częstochowy 
oraz z okolic  Częstochowy. 

V.  SYSTEM ROZGRYWEK: 
− turniej rozegrany zostaniesystemem szwajcarskim, 7 rund tempem P-10 +5sec.na 

zawodnika za posunięcie, 
− dopuszcza się zgłoszenie 8 zawodniczek lub zawodników z danej szkoły, 
− wszystkich uczestników obowiązuje obuwie zmienne, 
− zawodnicy bez opiekuna nie będą dopuszczeni do turnieju, 
− sprzęt do gry zapewnia organizator, 
− w turnieju obowiązują przepisy aktualnego Kodeksu SzachowegoPZSzach i przepisy 

FIDE, 
− w sprawach spornych decyduje organizator. 

VI. NAGRODY: 
− puchary, dyplomy i nagrody dla 3 najlepszych zawodników, 
− puchary, dyplomy i nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek, 
− słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników turnieju, 
− na zakończenie wśród wszystkich uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody 

niespodzianki 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  : (Załącznik nr 1) Wypełniony załącznik nr 1 do 
zaproszenia należy dostarczyć organizatorowi w dniu turnieju. 
 
W celu sprawnego przebiegu mistrzostw imienne zgłoszenia należy przesłać na 
adresyzsg@edukacja.czestochowa.pllub tel. 34 3611715 iela1pyrkosz@gmail.com lub tel. 
602 174 020 /sędzia/  najpóźniej do dnia 20.03.2023r. do godz.15:00– celem wcześniejszego 
wprowadzenia do programu i przygotowania kojarzenia. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
Do Regulaminu Turnieju  Szkół Podstawowych w Szachach 

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie 
 
 

Częstochowa, dnia 24 marca 2023r. 
 

…………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka/ ucznia) 

 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku i danych 
osobowych dziecka/ucznia  

w ramach Turnieju  Szkół Podstawowych w Szachach. 
 

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO 
oświadczam,  
że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie 
danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła) i wizerunku mojego dziecka dowolną 
techniką i w dowolnej formie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie oraz 
Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” w Częstochowie w postaci danych osobowych, 
fotografii lub filmów utrwalonych podczas Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach 
organizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie. 

Ponadto Zespół Szkół Gastronomicznych i Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” może 
także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą  fotografię lub film: imieniem, nazwiskiem, 
nazwą szkoły, informacją o osiągnięciu dziecka.   

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji turnieju oraz promowania osiągnieć 
uczestnika za pośrednictwem: 

• strony internetowej zsg.czest.pl, 

• serwisów społecznościowych:  Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. 
• gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym. 

 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich  zdjęć i 

nagrań z udziałem mojego dziecka wykonanych przez Szkołę i Klub „Hetman” 
Szkoła i Klub decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz 

rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.  
Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Turnieju. 

 
 

..................................................................................... 
czytelny podpis rodzica 

 
 
Opiekun na turnieju…………………………………………… 
 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 



Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych. 

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez: 
a. adres do korespondencji:42-202 Częstochowa, ul. Stanisława Worcella 1, 
b. numer telefonu 34 361 17 15, 
c. adres e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl 
d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: ZSGCZWA 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie 
trwania Turnieju przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Turnieju ogłoszenie jego wyników, 
publikacja informacji o laureata Turnieju  na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit.e RODO.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3. 
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Turnieju .  

5. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną 
upublicznione w celu promocji turnieju oraz promowania osiągnięć uczestnika Turnieju na 
podstawie: 

• wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażenie zgody jest dobrowolne, 
a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni 
publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji 

• art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych* w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące 
usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty 
zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma 
zapewniająca hosting strony internetowej. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane 5 lat zgodnie z 
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od 

Administratora: 
a. dostępu do swoich danych; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. usunięcia danych osobowych; 
e. prawo do sprzeciwu; 
f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 

 


