
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zorganizowania i przeprowadzenia V. 

Wojewódzkich Mistrzostw Strzeleckich z broni pneumatycznej z okazji obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej na 

terenie Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie. 

 

 

……………………………….. 

(data, podpis) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1. Administratorem danych osobowych dziecka/osoby pełnoletniej jest Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie, przy ul. Ks. J. 

Popiełuszki 7, 20-052 Lublin, telefon kontaktowy: (81) 533 05 30. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych poprzez: email: bs1@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia oraz wyłonienia zwycięzców i 

przyznania nagród w V. Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckichzbroni pneumatycznej z okazji obchodów 450-

lecia Unii Lubelskiej, na terenie Bursy Szkolnej nr 1 w  Lublinie. 

4. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów Bursa szkolna nr 1 w Lublinie będzie 

korzystać przez okres realizacji mistrzostworaz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacjiustalonym 

zgodnie z odrębnymi przepisami.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami danych dziecka/osoby pełnoletniej będą podmioty, które na podstawiezawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w 

art. 21 RODO ; 

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ; 

g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzeniaochronie danych osobowych 

(RODO) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do dokonania rejestracji orazuczestnictwa w  mistrzostwach 

co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału 

w mistrzostwach. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych dziecka/osobypełnoletniej nie podlega 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanymprzetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 

22 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych. 

 

 

 

           ……………………………… 

(podpis) 

mailto:iod@lublin.eu

