
 Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych na 
I OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU KARATE SHINKYOKUSHIN 

„RANDORI CUP” 

Radomsko 30 listopada 2019r. 

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka: 

………………………………………………………………                                                            …….............…………………………
                        (imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                (data urodzenia zawodnika) 

w I OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU KARATE SHINKYOKUSHIN „RANDORI CUP” w Radomsku 30 listopada 2019 r. w konkurencji
kumite light kontakt/semi kontakt karate kyokushin (walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem pełnej siły kopnięć i uderzeń). 

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące regulaminy i przepisy i akceptuję ryzyko sportowe związane z udziałem mojego
dziecka w zawodach. 

Jednocześnie oświadczam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem,
będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy osobistych oraz że posiada ważne w dniu zawodów
badania stwierdzające zdolność do uprawiania karate wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Karate Randori z siedzibą w Radomsku,  ul. Reymonta 62,
Inspektorem Danych Osobowych - Prezes Klubu Michał Błach tel. 503-828-706,
Dane osobowe oraz wizerunkowe Państwa i Państwa dzieci, w tym utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przetwarzane będą w
celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia oraz promocji aktywności fizycznej, promocji i budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia
Klub Karate Randori  z siedzibą w Radomsku,  ul.  Reymonta 62 – na podstawie Art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Odbiorcami danych osobowych i wizerunkowych Państwa i Państwa dzieci będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa
w tym: media lokalne, prasa, portale społecznościowe, strony internetowe, instytucje współpracujące ze stowarzyszeniem w tym ubezpieczyciel, na
podstawie wniosku zgłoszenia osoby do ubezpieczenia.  
Dane osobowe oraz wizerunkowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa lub do momentu odwołania zgody
Dane osobowe oraz wizerunkowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Każdy,  kogo dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora  dostępu do danych osobowych,  prawo do ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
Każdy, kogo dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa 
Dane osobowe oraz wizerunkowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania. Profilowanie może
odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć oraz osiągnięcia sportowe. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam na rzecz Klubu Karate „Randori” zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunków mojego / mojego dziecka powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten
wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych działań Klubu
Karate”Randori” zgodnych z jego statutem. Wizerunek mój / mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie / mojego
dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka. 

…….....…………............…..                      ……………………………………………….
     Miejscowość, data             podpis rodzica (opiekana prawnego) 


