
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

do Profit Ligi Piłkarskich Amatorów 2020
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa drużyny:     ..........................

Imię i nazwisko Rok
urodzenia

Telefon podpis
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Kapitan drużyny:    ..............................................................

                                                                                         Imię i nazwisko oraz adres                                                                    telefon

                                  Zastępca: ................................................          ...................................
                                                                                         Imię i nazwisko oraz adres                                                                    telefon

 Łapy dn. ………………...



Klauzula informacyjna

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, 
ul. Leśnikowska 18a 
18-100 Łapy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Kultury Fizycznej  w Łapach,  ul.
Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.lapy@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji  zajęć Profit Ligi Piłkarskich

Amatorów,  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do celów statystycznych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do

ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie  danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  ich  brak  może  uniemożliwić

uczestnictwo w zajęciach sportowych lub imprezie sportowej.

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb realizacji rozgrywek.

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że stan zdrowia, w którym się znajduję/w którym znajduje się moje dziecko, pozwala mi/
mojemu  dziecku na  uczestnictwo  w  rozgrywkach  piłki  nożnej  pod  nazwą  Profit  Liga  Piłkarskich
Amatorów OKF 2020, organizowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach. 


