
Turniej League of Legends „Kuźnia Koxów”, 15-16.01.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA 
W TURNIEJU E-SPORTOWYM LEAGUE OF LEGENDS „KUŹNIA KOXÓW”

Ja niżej podpisany

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika turnieju, adres, nr telefonu, e-mail)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

 (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika turnieju, wiek dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

(NAZWA DRUŻYNY, Pseudonim wybrany na potrzeby turnieju)

W TURNIEJU E-SPORTOWYM LEAGUE OF LEGENDS „KUŹNIA KOXÓW” w dniach 15-16.01.2022 r.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  oraz  danych  mojego  dziecka  w  celu  organizacji
Turnieju E-sportowego League of Legends „Kuźnia Koxów” (15-16.01.2022r.), w sposób i formie wymienionej w
regulaminie turnieju.

  Wyrażam zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć, plików komputerowych oraz
na  ich  wykorzystywanie,  w  tym na  bezpłatne  rozpowszechnianie,  w szczególności  na  stronie  internetowej
kuznia-koxow.pl, a także w mediach, gablotach, kronikach, portalach społecznościowych prowadzonych przez
Kuźnia Koxów oraz materiałach informacyjnych tworzonych w celach informacyjnych.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Turnieju E-sportowego League of Legends „Kuźnia
Koxów”  (15-16.01.2022r.) i  w  pełni  akceptuję  wszystkie  jego  postanowienia.  Jako  rodzic/opiekun  prawny
uczestnika  turnieju  zobowiązuje  się  do zachowania  dbałości  o  powierzony  mojemu dziecku sprzęt  (laptop,
zasilacz,  osprzęt)  oraz  ponoszę  pełną  odpowiedzialność  prawną  i  finansową  za  szkody  wyrządzone  innym
osobom lub mieniu.

(data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym  są
przetwarzane  w  celu  organizacji  Turnieju  E-sportowego  League  of  Legends  „Kuźnia  Koxów”  (15-16.01.2022r.).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Koxów, ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków. Posiada  Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie,
bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO https://uodo.gov.pl/, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  RODO.


