
Data .................................

..............................................................................................................................
imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów)

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIELETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

......................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz data urodzenia)

w zawodach KOBIERZYCE CUP w dniu 06.04.2019 r. w konkurencji kumite.

Oświadczam również:

1. Dziecko jest ubezpieczone w zakresie NW w swoim macierzystym klubie.

2. Zapoznaliśmy się z regulaminem turnieju i  akceptujemy jego postanowienia.

3. Dziecko posiada ważne badania sportowo-lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego 
odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju
KOBIERZYCE CUP 2019 oraz ich opiekunów  jest Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 35b.

2. Dane osobowe osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju KOBIERZYCE CUP 2019 oraz ich 
opiekunów przetwarzane będą w celu organizacji oraz udziału w tym przedsięwzięciu.

3. Odbiorcami danych osobowych osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju KOBIERZYCE 
CUP 2019 oraz ich opiekunów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju KOBIERZYCE CUP 2019 oraz ich opiekunów
będą przechowywane przez okres 2 lat.

5. Osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju KOBIERZYCE CUP 2019 oraz ich opiekunowie 
mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

6. Osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju KOBIERZYCE CUP 2019 oraz ich opiekunowie 
mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników 
Turnieju KOBIERZYCE CUP 2019.

.........................................................................................................
podpis czytelny rodziców (opiekunów)

Uwaga!
Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie.



Data .....................................

..............................................................................................................................
first and last names of parents (legal guardians)

PARENT'S AGREEMENT (GUARDIAN) OF A PLAYER

I agree to the participation of my child

......................................................................................................................
(name and date of birth)

On tournament KOBIERZYCE CUP in a day 06.04.2018 r. in Kumite competition.

I also declare:

1. The child is insured for NW in his home club.

2. We have read the rules of the tournament. And we accept its provisions.

3. The child has valid sports-medical examinations issued by a physician with appropriate 
qualifications.

In accordance with Article 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 
2016 (Official Journal L119 of 04.05.2016), I inform that:

1. The administrator of personal data of persons entered to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019
Tournament and their guardians is the Kyokushin Karate Club them Masutatsu Oyama with 
headquarters in Wroclaw, ul. Kościuszki 35b.

2. Personal data of people submitted to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019 Tournament and 
their guardians will be processed in order to organize and participate in this undertaking.

3. Recipients of personal data of persons submitted to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019 
Tournament and their guardians will be only entities authorized to obtain personal data on the basis of 
legal provisions.

4. The data of people submitted to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019 Tournament and their 
guardians will be stored for a period of 2 years.

5. Persons nominated to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019 Tournament and their guardians 
have the right to request from the administrator access to personal data, rectification, deletion or 
limitation of processing, opposition to data processing, data transfer and the right to withdraw consent.

6. Persons nominated to participate in the KOBIERZYCE CUP 2019 Tournament and their guardians 
have the right to submit a complaint to the supervisory body.

7. Providing data is voluntary, failure to do so will result in deleting from the list of participants of the 
KOBIERZYCE CUP 2019 Tournament.

.........................................................................................................
legible signature of parents (guardians)

Warning!
The statement is filled in by the parent or the legal guardian of the child entirely by hand.


