
KARTA UCZESTNICTWA 

II TURNIEJU SZACHOWEGO Z OKAZJI GMINNYCH OBCHODÓW  

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
Zgłaszam udział mój/mojego dziecka*: 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/IMIĘ I NAZWISKO/ 
 

W II Turnieju Szachowym z okazji Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 

który odbędzie się w dniu 11.11.2021r. w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia przez Administratora danych, 

w szczególności na publikację imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika turnieju w związku z publikacją informacji 

na stronach internetowych: Dębińskiego Centrum Kultury, Urzędu Gminy Dębno.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich przetwarzania. 

4. Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w II Turnieju Szachowym z Okazji Gminnych Obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości, podczas epidemii koronawirusa. Jestem w pełni świadoma/świadomy 

zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem II Turnieju Szachowego z Okazji Gminnych Obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez Dębińskie Centrum Kultury oraz Gminę Dębno  

i akceptuję jego treść. 

 

 

………………………………………                    …………………….………………….…… 

Miejscowość, data                       Czytelny podpis uczestnika 
             w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13,  

32-852 Dębno 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Franczyk, e-mail: lukasz.franczyk@casim.com.pl 

3. Celem zbierania danych jest realizacja II Turnieju Szachowego z Okazji Gminnych Obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie wiązało się  

z brakiem możliwości udziału w w/w Turnieju. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Turnieju z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

 

 

………………………………………        …………………….………………….…… 

Miejscowość, data                     Czytelny podpis uczestnika 
       w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun 

________ 
* Niepotrzebne skreślić 


