MISTRZOSTWA POLSKI
W AKROBATYCE POWIETRZNEJ 2020

Zgłoszenie / Aplikacja
Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Powietrznej
dnia 25-27.09.2020 roku.
*za osoby niepełnoletnie wypełnia opiekun
Imię i nazwisko:
Adres:
kod / miasto

ul.
__ __ - __ __ __

Numer telefonu
E-mail
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Muzyka, tytuł, czas
Powiązanie z Pole Sport i
Aerial Sport:

Proszę o przesłanie muzyki do 01.09.2020 drogą mailową!
Na biuro@pfapa.pl (MP3) ‘Nazwisko_imie_kategoria’
✗
✗
✗
✗
✗

instruktor
doświadczenie w pokazach/występach
artysta estradowy
zajęcia 1-3 miejsca na jakichkolwiek zawodach Pole Dance/Aerial
trenowałam wcześniej gimnastykę/akrobatykę/balet/taniec
towarzyszki/łyżwiarstwo figurowe
✗ żadne z powyższych
*odpowiednie zakreślić w kółko

Zgłaszam się do następującej
kategorii: (np.AHJBP)
*rozmiar koła dla kategorii
Aerial Hoop
Imię i nazwisko partnera z
duetu:
(*dotyczy tylko duetów)

Miasto oraz nazwa
klubu/studia, w którym
trenujesz

(do wyboru: 80 cm, 90 cm ,100 cm)

*Dotyczy osób niepełnoletnich
Imię i nazwisko opiekuna:
Numer dowodu osobistego opiekuna:

✗ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zawodów i akceptuję wszystkie
zawarte w nim warunki.
✗ Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa, a układ konkursowy jest
mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich innych osób.
✗ Na podstawie art. 8 ust. 1 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), niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polish Federation Air Power Athletics z
siedzibą w Lublinie (dalej jako Administrator Danych) moich danych osobowych/danych
osobowych mojego dziecka:
………………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)
obejmujących wizerunek utrwalony w postaci zdjęć/filmów wykonanych przez
Administratora Danych podczas Mistrzostw Polski w Akrobatyce Powietrznej 2020 (zwane
dalej Zawodami), które odbędą się w dniach 25-27.09.2020 r.
✗ Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że mój wizerunek /wizerunek
mojego dziecka utrwalony podczas Zawodów będzie przez Administratora Danych
wykorzystywany wyłącznie w celu informowania o przebiegu Zawodów oraz promocji
Zawodów w mediach – telewizji, prasie, radiu i Internecie.
✗ Zgoda ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie, z zastrzeżeniem możliwości jej
odwołania.

____________________________

_____________________________

miejscowość i data

podpis (lub podpis opiekuna)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie 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, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec
powyższego Organizator Zawodów przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.
I.

Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Polish Federation Air Power Athletics z siedzibą w Lublinie (dalej jako Organizator), ul.
Fabryczna 2/141, 20 – 301 Lublin, KRS 0000641366, NIP 9462663751, REGON 36571854200000 jest
administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres: ul. Fabryczna 2/141, 20 – 301 Lublin lub na adres poczty
elektronicznej: biuro@pfapa.pl.
II.

Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
III.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
1)
dokonania i rozpoznania zgłoszenia Twojego uczestnictwa na organizowane przez Organizatora
Mistrzostwa Polski Pole Sport 2018 (dalej jako Zawody) oraz w celu nawiązania ewentualnego kontaktu z
Tobą w związku z organizacją Zawodów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2)
prowadzenia rozliczeń związanych z organizacją Zawodów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
3)
wykonywania innych obowiązków ustawowych spoczywających na Organizatorze (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4)
archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z
określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników,
zawierających Twoje dane osobowe,
5)
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) informowania o Zawodach oraz relacjonowani ich przebiegu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe (w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
organy administracji w przypadkach przewidzianych prawem, podmiotom, z których korzystamy przy
przetwarzaniu danych i zawieramy umowę o powierzenie przetwarzania, takim jak: dostawca usług IT,
dostawcy produktów i usług niezbędnych do organizacji Zawodów, kancelaria prawna).

…………….. (parafka)

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie
stosujemy profilowania.
VI. Okres przechowywania danych.
Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż: Twoje dane osobowe zebrane i przetwarzane w
związku z organizacją Zawodów będziemy przechowywać przez okres trwania Zawodów oraz
przedawnienia wszelkich roszczeń przysługującym obu stronom w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Zawodów, jak również przez okresy wymagane przez przepisy prawa.
VII. Twoje prawa:
Zgodnie z postanowieniami RODO (w przypadkach przewidzianych prawem), przysługuje Ci:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)
prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Usuniemy je, o ile nie będzie obowiązujących nas
podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania;
d)
ograniczenia przetwarzania danych;
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli,
bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie
sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e)
prawo do przenoszenia danych;
f)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres ul. Fabryczna 2/141, 20 – 301 lub
na adres e – mail: biuro@pfapa.pl.

_________________________________
miejscowość i data

_____________________________________
podpis (lub podpis opiekuna)

