
........................................
(miejscowość, data)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i  dziecka

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz
ustawy z   10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz.U.  z  2018 r.  poz.  1000)  –
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   i  mojego dziecka: 

................................................................................................................................................ 
 (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – rodzica)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię, nickname nazwisko,  data urodzenia – dziecka)

przez Klub Sportowy Diamond Football League Sp. z o.o. ul. Elektryczna 1/3 lok 216, 15-080
Białystok,
w celu zarejestrowania mojego dziecka jako zawodnika Turnieju „Diamond Football League”.

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: 
 imię i nazwisko, 
 data urodzenia, 
 adres zamieszkania 
 ...................................
 ...................................

1. Udzielenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  rodzica  i  dziecka  jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji dziecka jako zawodnika Turnieju.

2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i  dziecka jest firma
JPK COMPANY SP Z O.O.z siedzibą na ul. Warszawska 34, 07-305 Andrzejewo. 

3. W sprawach związanych z danymi rodzica lub dziecka proszę kontaktować się  z  Key
Account-Project Manager- Aleksandra Fronczyk, tel. kom : 511-436-164.

4. Dane  osobowe  rodzica/opiekuna  prawnego  lub  dziecka  mogą  być  udostępniane
organom  umocowanym  do  ich  pozyskania  na  mocy  prawa  powszechnie
obowiązującego.

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a następnie usunięte.
6. Rodzic  ma  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  swoich  oraz  dziecka,  ma  prawo

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania.
7. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania

zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych  osobowych oraz dziecka. 
8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,  które miało

miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.



10. Rodzic  ma  prawo  wniesienia  skargi  na  czynności  przetwarzania  swoich  danych
osobowych oraz dziecka do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie  przez  rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych  osobowych w tym
dziecka jest warunkiem uczestnictwa dziecka w Turnieju „Diamond Football League”.

........................................
(data, podpis rodzica) 


