
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

II CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKARSKI FUNDACJI STONOGA 

„GRAMY DLA AFRYKI” 
 

Deklaruję chęć uczestnictwa w II Charytatywnym Turnieju Piłkarskim „Gramy dla 

Afryki” organizowanym przez Fundację Stonoga w dniu 6 czerwca 2020 

Nazwa klubu      ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres     ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko trenera drużyny ……………………………………………………………………………………… 

Rocznik drużyny        ……………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail        ….…………………………………………………………………………………….. 

 

Wysokość wpisowego wynosi 350 zł, odpłatność należy wpłacić na konto bankowe:  

74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 tytułem: wpisowe + nazwa drużyny. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Stonoga” z siedzibą w Mikołowie  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992 , sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, 
REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej  fundacja@fundacjastonoga.pl, numer telefonu: 530 761 071 
Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO (Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
Dane osobowe przekazane Fundacji „Stonoga” przetwarzane będą: 

1. w celu wykonywania niniejszej deklaracji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu jego obowiązywania 

2. na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) do czasu jej cofnięcia  (w przypadku wyrażenia zgody wskazanej w pkt A)  

3. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, składania deklaracji podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - przez okres wskazany w przepisach prawa; 

4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających zawartego porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres do upływu terminu przedawnienia powyższych roszczeń a w przypadku wystąpienia w tym czasie z 

roszczeniem na drogę postępowania sądowego, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub wszczęcia innego postępowania – przez okres trwania takich postępowań do wyczerpania wszelkich możliwych środków 

zaskarżenia i zakończenia  wszczętych postępowań 

Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom: 
1. z którym Administrator ma zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych m. in.: podmiot świadczący usługi prawne, księgowe, podatkowe, podmiot udostępniający serwer pocztowy, podmiot obsługujący pocztę 

elektroniczną po względem informatycznym  

2. występującymi jako administrator danych osobowych m. in.: podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską, podmiot współpracującym z Administratorem przy obsłudze prawnej, podatkowej, księgowej – w zakresie, w jakim staną 

się administratorami danych, podopiecznym, podmiotom współpracującym z Fundacja „Stonoga”  

3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych  decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
W zakresie danych osobowych przysługuje Tobie prawo: 

1. dostępu do danych - zgodnie z art. 15 RODO;    

2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe - zgodnie z art. 16 RODO ; 

3. usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe  nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane - zgodnie z art. 17 RODO; 

4. ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych - zgodnie z art. 18 RODO 

5. przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Ciebie w zakresie określonym w art. 20 RODO)  

6. prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobro-wolne. 

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres 43-190 Mikołów, ul. Pszczyńska 25 lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastonoga.pl 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować w następujący sposób 
Masz także prawo do niesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uznasz,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa. 

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać skanem na adres: fundacja@fundacjastonoga.pl  

bądź dostarczyć listownie lub osobiście do Fundacji Stonoga – ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis zgłaszającego 

 


