Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna
do Regulaminu Turnieju Tenisowego Amatorów
Oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO,), wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w „Transgranicznym Turnieju Tenisowym Amatorów”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.
- Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne ewentualne użycie wizerunku przez Organizatora lub Partnera1 projektu
w wydawnictwach, w postaci upubliczniania na tablicach informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach
telewizyjnych, radiowych i internetowych.
- Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu.
..............................................................
podpis i data

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: iodo_um@jeleniagora.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem wydarzenia sportowego – Turnieju Tenisowego - organizowanego przez Miasto Jelenia
Góra w dniach 06.09.2019 r. - 08.09.2019 r. w ramach projektu „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 (Nr umowy: ERN-PL18.08.27-591/79),
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej jeśli
przepisy to nakazują,
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione w przypadku kontroli i audytu w zakresie prawidłowości
realizacji projektu i zachowania jego trwałości, które mogą zostać przeprowadzone przez podmioty upoważnione
do prowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi oraz aktualnymi
dokumentami programowymi i tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2030 r.,
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach
RODO,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
− prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
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