
FORMULARZ PAPIEORWY DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU DLA NIEPEŁNOLETNICH 
 
 
Ja…………………………….………….. oświadczam, ze jestem opiekunem prawnym 
małoletniego…………………………………………………….………………… oraz: 
 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych dobrowolnie, w 

związku z wyrażeniem zgody na udział dziecka w Turnieju 3x3 Gdynia i przetwarzaniem jego 
danych, 
*Tak  Nie   
 

b) wyrażam zgodę na udział dziecka w Turnieju 3x3 Gdynia obywającym się w dniach 28-
30.08.2020 w Gdyni, 
*Tak  Nie   
 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, tj. imię, nazwiska, płeć i wiek 
w związku z jego udziałem w programie w Turnieju 3x3. Dane te są niezbędne do prawidłowej 
rejestracji dziecka i jego udziału w Turnieju, 
*Tak  Nie   
 

d) wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku dziecka jako uczestnika Turnieju. 
Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do 
upublicznienia, udostępnienia mediom, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, 
nadawania lub transmisji, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach 
Turnieju, działań sportowych promocji Miasta Gdyni prowadzonych przez Gdyńskie Centrum 
Sportu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

 mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i portalach 
społecznościowych Gdyńskiego Centrum Sportu, na przykład Facebook; 

 prasie i telewizji 
 udostępnienie materiałów sponsorom 
 broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

 
*Tak  Nie   

 
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, bezpłatna i  nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest 
nieodpłatnie. Warunki przetwarzania danych zostały określone w Obowiązku 
informacyjnym.  

 
OBOWIĄZEK INFORMAYCJNY RODO DLA DZIECI I RODZICÓW 

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, 
informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum 
Sportu, zwane dalej: "Administratorem" z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-538) przy 
ulicy Olimpijskiej 5/9.  

2. Może Pani/ Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego 
przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl. 

    



3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu potwierdzenia wyrażania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Dane osobowe dziecka przetwarzane są: 
1) w celu rejestracji i udziału w Turnieju na podstawie na podstawie zgody zgodnie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
2) w celu utrwalania i publikacji jego wizerunku na zasadach określonych w zgodzie, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat mając na uwadze 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie 
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad  
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 

6. Podanie danych osobowych Pani/ Pana i dziecka jest dobrowolne jednak brak zgody 
uniemożliwia udział w Turnieju. Przetwarzanie danych osobowych w formie wizerunku 
dziecka jest dobrowolne; brak zgody umożliwia udział w Turnieju. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przekazywane podmiotom zaangażowanym  
w organizację Zawodów (firma prowadząca zapisy) oraz innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa. Przewiduje się udostępnienie wizerunku dziecka w formie 
zarejestrowanych materiałów sponsorom Turnieju. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych ani dziecka do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana oraz dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania*. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, cofnięcia zgody pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności 
z RODO oraz innymi przepisami prawa. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/ Pan iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

12. Zgodnie z artykułem 14 RODO, informuje, iż dane osobowe dziecka, tj. imię i nazwisko, 
wiek, płeć zostały przekazane na etapie rejestracji do Turnieju 

13. Administrator ponadto informuje, iż w trakcie trwania Turnieju będą wykonywane zdjęcia 
mające na celu informowanie i promowanie wydarzenia jak i działalności Gdyńskiego 
Centrum Sportu, z uwzględnieniem przepisu artykułu 81 ust. 2 ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano  
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
 
 
 


