
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

              KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU/ OPIEKUNA- RODZICA 
UCZESTNIKA TURNIEJU 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest – Starostwo Powiatowe  mający swoją   siedzibę                

w   Rypinie  ul. Warszawska 38 ,  w imieniu, którego występuje Starosta Rypiński oraz  Zespół 
Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul. Dworcowa 11,  w imieniu , którego występuje 
Dyrektor Szkoły. 

2. Dane kontaktowe Inspektorem ochrony danych osobowych,  i-mail  
ido@powiatrypinski.pl. 

3. Cel przetwarzania danych: Państwa dane osobowe są przetwarzane  w celu uczestnictwa     
w „ Turnieju  FIFA 22 o  Puchar Starosty Rypińskiego Jarosława Sochackiego” . 

4.  Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust.1 lit.a przepisów RODO – zgoda uczestnika 
jeżeli ukończył 16 lat  lub opiekuna – rodzica uczestnika, który jest poniżej 16 roku życia. 

5. Kategoria przetwarzanych danych: imię i nazwisko uczestnika turnieju, nazwa szkoły oraz 
klasa do której uczęszcza, wiek, wizerunek.  

6.  Podanie danych jest dobrowolne jednak stanowi warunek udziału w turnieju oraz  uznaje 
się za wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z punktem 6. 

7. Kategoria odbiorców danych: dane będą wykorzystane do celów                                          
promocyjno- informacyjnych,  w mediach społecznościowych, lokalnych publikacjach. 

8. Przekazywanie danych do państw trzecich : nie dotyczy. 
9. Planowany termin usunięcia danych: dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia  

celu dla którego ostały zebrane. 
10. Posiadają  Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
     prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
11.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie  
     profilowania.  
12.Mają  Państwo prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych,               
    w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza  przepisy RODO.  
 
 

  


