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Formularz zgłoszeniowy 

RCR Football Camp 2020 

Termin obozu:  

Imię i Nazwisko Opiekuna/Rodzica:  

Telefon:  

E-mail:  

Imię i Nazwisko uczestnika Campu:  

Data urodzenia:  

Przynależność klubowa:  

Rozmiar uczestnika wg 

https://zina.pl/pl/i/Tabela-rozmiarow/27: 

 

Adres zamieszkania:  

Dane do faktury:  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w organizowanym RCR Football Camp 2020, 

organizowany przez Stowarzyszenie - Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje.  

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego dziecka i nie ma on 

żadnych przeciwwskazań do udziału w/w RCR Football Camp 2020.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego 

dziecka do celów szkoleniowych i marketingowych Stowarzyszenia. 

Deklaruję, że wniosę opłatę za RCR Football Camp 2020 w wysokości 400 zł na rachunek 

bankowy Organizatora podany podczas rejestracji w terminie do trzech dni roboczych od 

daty zarejestrowania uczestnictwa.  

 

DATA: ...............................      PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW: .......................................................... 
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INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE RODO 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(-łem) poinformowana(-ny) o tym, że: 

a) administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

(zawodnika), wskazanych powyżej, jest Akademia Piłkarska RCR Międzyzdroje z siedzibą 

w Międzyzdrojach, ul. Mieszka I 3, 72-500 Międzyzdroje. 

b) podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mojemu dziecku 

udziału w RCR Football Camp 2020 i innych przedsięwzięciach stowarzyszenia, co nierozerwalnie 

wiąże się z koniecznością wykorzystania podanych danych osobowych na potrzebę Gminy 

Międzyzdroje dotyczącej dofinansowania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; podane przeze 

mnie dane będą przetwarzane również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, 

handlowych związanych z działalnością gospodarczą administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest 

promocja swojej działalności gospodarczej; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń 

związanych z ww. umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego 

roszczeń; ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 

c) odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione 

na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, w tym 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska 

S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto moje dane mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, 

podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom 



marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

d) podane przeze mnie dane osobowe mogą być przekazane do państw Unii Europejskiej 

i państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

e) podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej 

przeze mnie zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W 

pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą 

przetwarzane w sposób ciągły, 

 

f) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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 - jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, 

g) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

 

h) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału 

w treningach AP RCR Międzyzdroje i innych przedsięwzięciach stowarzyszenia. 

 

i) administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 

profilowania. 

 

DATA: ............................... 

 

 

 

PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW: .......................................................... 

 


