
 

LISTA ZAWODNIKÓW 

               biorących udział w  Powiatowym Turnieju Piłki Błotnej  

Tuczna 23.06.2019 r. 
 

 

Drużyna…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać nazwę drużyny) 

 

Kategoria drużyny: 

□ Drużyna męska 

□ Drużyna żeńska, 

□ Drużyna mieszana (przynajmniej 2 kobiety na boisku) 

 

 

 

DANE KAPITANA 
 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

  

 
     ………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis kapitana – opiekuna drużyny) 
  

 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
Nr na 

koszulce 

(podać w 

dniu 

meczu) 

 

Zawodnik pełnoletni / niepełnoletni 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



 

OŚWIADCZENIA KAPITANA DRUŻYNY 

1. Akceptuję postanowienia regulaminu Powiatowego Turnieju Piłki Błotnej - Tuczna 

2019 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że:  

a) Moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) a ich administratorem jest 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej, Tuczna 86, 21-523 Tuczna.  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się telefonicznie: 604292696 lub e-mail: info@dn.net.pl. 

c) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją turnieju na 

podstawie udzielonej zgody. Podanie ich jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

uczestnictwa.  

d) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem.  

e) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

f) Dane osobowe przechowywane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia turnieju 

lub do czasu wycofania zgody.    
g) Moje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie instytucjom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

     

INFORMACJE DLA KAPITANA DRUŻYNY 

1. Zawodnicy przez cały mecz muszą posiadać te same numery na koszulkach.  

2. Oryginał listy należy złożyć u organizatora, a kopię zachować dla siebie. 

 

 

 
     ………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis kapitana – opiekuna drużyny) 
 

 

mailto:info@dn.net.pl

