
KARTA ZGŁOSZENIOWA udziału w Spontanicznej Grze Miejskiej

L.p. Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa wiek

1.

2.

3.

NAZWA DRUŻYNY

NUMER TELEFONU I
ADRES E-MAIL OSOBY
PEŁNOLETNIEJ

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) informujemy,
że:
1) Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych stanie się Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z
siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 37.
2) Inspektorem ochrony danych jest: Ewa Burek. Z inspektorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu email:
iodo@nereusz.pl.
3) Zakres podanych przez Ciebie danych jest dobrowolny jednak niezbędny, do wzięcia przez Ciebie (i zgłoszone przez
Ciebie osoby) udziału w Spontanicznej Grze Miejskiej. Niepodanie danych jest równoznaczne z niedopuszczeniem zespołu
do udziału w grze.
4) Informacje, które nam udostępnisz wraz z wypełnionym formularzem, będą wykorzystane i przetwarzane w celu
organizacji Spontanicznej Gry Miejskiej oraz w celach realizacji zadań statutowych i sprawozdawczych Stowarzyszenia.
5) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO.
6) W celach sprawozdawczych informacje, które nam udostępnisz mogą zostać przekazane do Zarządu Województwa
Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
7) Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy na realizację zadania: „Idź dalej!” - Rozwój usług
społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Działalność Klubów Młodzieżowych z funduszy miasta Ruda
Śląska, a następnie usuwane.
8) Podane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem – wystarczy, że nas o tym poinformujesz:
spontanicznagramiejska@gmail.com.
10) Masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, -
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres spontanicznagramiejska@gmail.com

Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa zdrowie, w czasie gry obowiązywać będą
dodatkowe zasady bezpieczeństwa (obowiązkowa dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa maseczką, bezdotykowy
pomiar temperatury ciała itp.) – szczegółowe wymagania w tym zakresie zostaną przekazane uczestnikom gry na
kilka dni przed samym wydarzeniem.

Miejscowość i data:……………………………..


