
*niepotrzebne skreślić 
 

Imię i Nazwisko uczestnika            MIASTO 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*                       E-mail  

        

 Ja niżej podpisany Rodzic/Opiekun prawny Dziecka wyrażam zgodę na jego udział w turnieju „Tenisowe 
Pożegnanie Lata oraz oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez 
Dziecko sportu i udziału w rozgrywkach tenisowych. 
 
 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniam w tym celu 
identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

_____________________________________ 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego* 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Aktywni dla Polski , moich i mojego dziecka danych 
osobowych (obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, klub, numer telefonu) w 
celu zapewnienia dziecku udziału w turnieju tenisowym. 
 

_____________________________________   _____________________________________ 

Data i podpis Dziecka      Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego* 

             Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem moim / mojego dziecka*  w turnieju „Tenisowy Dzień Dziecka”,  

 wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 
nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację Aktywni dla Polski 
mojego / mojego dziecka* wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie 
Turnieju. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w Internecie (m.in. w 
mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, 
radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach 
promocyjnych i wizerunkowych związanych z rozgrywkami. W tożsamym zakresie wyrażam zgodę na 
wykorzystanie nagrania mojego / mojego dziecka* głosu i łączenie takiego nagrania z innymi utworami. 
Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim / mojego dziecka* 
wizerunkiem. Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem i miejscowością; 
 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Aktywni dla Polski  moich i mojego dziecka danych osobowych 
(obejmujących imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, głos oraz wizerunek) 
w celach promocyjnych w ww. zakresie. 
 

_____________________________________ 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego* 

 

 

  

 



*niepotrzebne skreślić 
 

 

Klauzula informacyjna – Fundacja Aktywni dla Polski 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywni dla Polski (dalej Fundacja) z siedzibą przy ul. Korkowej 
137A/70, 04-549 Warszawa, adres mail – biuro@aktywnidlapolski.pl; 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji turnieju “Tenisowe Pozegnanie Lata” 
3. dane osobowe będą za Pani/Pana zgoda udostępniane Fundacji Aktywni dla Polski  z siedzibą przy ul. Korkowej 

137A/70. 04-549 Warszawa, który będzie ich administratorem w celu zapewnienia właściwej organizacji  turniejów; 
4. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Fundacji w celu realizacji zadań edukacyjnych  

i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz pozostałych 
imprez organizowanych przez Fundacje, a także działalności marketingowej Fundacji; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania 
odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania 
usunięcia i 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; 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 

8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Aktywni dla Polski jest dobrowolne. 
9. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo@aktywnidlapolski.pl spod adresu, 
którego zgoda dotyczy; 

10. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, klubu oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją 
takiego przetwarzania będzie przypisanie zawodnika do odpowiedniej grupy zawodników startujących w turnieju 
Tenisowe Pożegnanie Lata. 


