OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA
W TRENINGACH MOBILNEJ AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**
*Nazwisko rodzica (opiekuna)

*Imię rodzica (opiekuna)

*Obywatelstwo

*Płeć

*Ulica

*Numer budynku

*Miasto

*Kod pocztowy

*Województwo

*Nr telefonu komórkowego

**Kobieta

**Mężczyzna

*Numer lokalu

*Adres e-mail

DANE DZIECKA:
*Nazwisko dziecka

*Imię dziecka

*Obywatelstwo

*Płeć

*Data urodzenia

*Numer PESEL/Paszport***

*Ulica

*Numer budynku

*Miasto

*Kod pocztowy

*Województwo

*Nr legitymacji szkolnej

Adres e-mail

**Kobieta

**Mężczyzna

*Numer lokalu

Nr telefonu komórkowego

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów („Mobilne AMO”), których organizatorem jest Polski
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie („PZPN”).

Data, Podpis ……………….………………………………………………………………….
 Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w zajęciach sportowych Mobilnej Akademii Młodych Orłów
oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Ponadto oświadczam, że moje dziecko posiada/nie
posiada** aktualne ubezpieczenie NNW.

Data, Podpis ……………….………………………………………………………………….

 Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,
02-366 Warszawa, podanych powyżej moich danych osobowych w celu umożliwienia mojemu dziecku udziału w treningach Mobilnego AMO, w tym w celach
elektronicznej rejestracji mojego dziecka w systemie Extranet, na portalu www.laczynaspilka.pl oraz w Internetowym Systemie Obserwacji i Skautingu (ISOS).

 Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,
02-366 Warszawa podanych powyżej danych osobowych mojego dziecka w celu umożliwienia mojemu dziecku udziału w treningach Mobilnego AMO, w tym w celu
elektronicznej rejestracji dziecka w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl.

 Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania
przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych
dziecka/zawodnika uczestniczącego w zajęciach piłkarskich i meczach Mobilnego AMO, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
i w przyszłości na całym świecie - dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Data, Podpis...….……………………………………………………………………………….
o Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przeze mnie od Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą
elektroniczną, tj. e-mailem, sms’em.
o Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przez moje dziecko od Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą
elektroniczną, tj. e-mailem, sms’em.
*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

o Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przez mnie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, sms), pochodzących od podmiotów
współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty z którymi Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Warszawie ma zawarte stosowne umowy.
o Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody** na otrzymywanie przez moje dziecko informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, sms) pochodzących od podmiotów
współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty z którymi Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Warszawie ma zawarte stosowne umowy.

Data, Podpis ………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(-łem) poinformowana(-ny) o tym, że:
a) administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka (zawodnika), wskazanych powyżej, jest Polski Związek Piłki Nożnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,
b) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod
adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl numerem telefonu +48 (22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366
Warszawa
c)
podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mojemu dziecku udziału w treningach Mobilnego AMO, co nierozerwalnie wiąże
się z koniecznością wykorzystania podanych danych osobowych na potrzebę elektronicznej rejestracji w systemie Extranet oraz na portalu
www.laczynaspilka.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO) oraz na potrzebę
zawarcia i realizacji umowy pomiędzy administratorem a Ministerstwem Sportu i Turystyki, dotyczącej dofinansowania szkolenia centralnego w ramach
wspierania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży, związanego z moim członkostwem w kadrze narodowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podane
przeze mnie dane będą przetwarzane również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych związanych z działalnością gospodarczą
administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest promocja swojej działalności gospodarczej; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń
związanych z ww. umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; ewentualnie do celów
archiwalnych w interesie publicznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki jako strona umowy dotyczącej dofinansowania szkolenia centralnego w ramach
wspierania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto
moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
e) podane przeze mnie dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania
Polski Związek Piłki Nożnej stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia
uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich,
f)
podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W pozostałym, niezbędnym
do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły,
g) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
h) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
RODO,
i)
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w treningach Mobilnego AMO.
j)
administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

Data, Podpis....………………………………………………………………………………………

*pole obowiązkowe, ** niepotrzebne skreślić, ***w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

