REGULAMIN Piłkarskiej Wakacyjnej Ligi 6-tek Lato 2018 - cz.2
1. Podczas wydarzenia będą zbierane i przetwarzane dane osobowe zawodników w zakresie niezbędnym do jego
przeprowadzenia: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek zawodnika, przynależność i nazwa klubu sportowego (jeżeli
dotyczy), nazwa drużyny.
2. O wynikach rozgrywek organizator będzie na bieżąco informował podając informacje na stronie internetowej
DOKiS http://dokis.info/, profilu społecznościowym https://www.facebook.com/dokis.dobrodzien gdzie zostaną
zamieszczone wyniki w celu udokumentowania wydarzenia oraz w celach informacyjnych i promocji DOKiS.
3. Zawodnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na udział w turnieju Piłkarska Wakacyjna Liga 6- tekLato 2018.
4. Niniejszy Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej
DOKiS http://dokis.info/. Regulamin jest również dostępny w wersji drukowanej do wglądu w biurze DOKiS oraz
w biurze Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu podczas wydarzenia.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Dyrektor
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu możliwy jest pod
adresem mailowym: chronimy_dane@poczta.onet.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia: „Piłkarska Wakacyjna Liga 6- tek- Lato
2018”
4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi świadczonej przez Administratora oraz
przez okres wynikający z prowadzenia księgowości oraz okres, wynikający z przedawnienia roszczeń –
regulacje Kodeksu Cywilnego.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

