Zgoda rodziców na udział małoletniego w Turnieju Karate pn. V Koronea Cup
Świętokrzyska Liga Karate Edycja Mikołajkowa
Wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego (dalej: Uczestnik):
…………………………………………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię dziecka)
w Turnieju Karate organizowanym pn. V Koronea Cup Świętokrzyska Liga Karate Edycja
Mikołajkowa przez jego Organizatora: Kielecki Klub Karate Kyokushin w dniu 01.12.2018r., który
odbędzie się w Kielcach w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 (dalej: Turniej Karate)
oraz zobowiązuję się do opieki nad dzieckiem w czasie całego czasu trwania turnieju.
Oświadczam, że:
1) jestem/jesteśmy wyłącznym/i przedstawicielami ustawowymi / opiekunami prawnymi
małoletniego Uczestnika;
2) stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu wzięcie udziału w Turnieju Karate jak również nie
istnieją w tym zakresie jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, które przy zachowaniu
najwyższej staranności byłyby mi/nam znane;
3) posiadam pełną świadomość dotyczącą ryzyka, które wiąże się z udziałem przez Uczestnika w
Turnieju Karate, w tym ryzyka wystąpienia urazów, kontuzji czy innych negatywnych następstw
zdrowotnych albo szkód w mieniu (odzież używana podczas Turnieju Karate, elementy
wyposażenia Uczestnika, etc.) jakie mogą nastąpić w związku z udziałem w Turnieju Karate;
4) zrzekam się wobec Organizatora Turnieju teraz i na przyszłość wszelkich roszczeń wobec
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do
domagania się odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, występowania z regresem przeciwko
Organizatorowi Turnieju, jego władzom, właścicielom i zarządcom obiektu sportowego, w obrębie,
którego Turniej Karate będzie zorganizowany i przeprowadzony, a także wszelkim innym osobom
powiązanym z Klubem, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z
uczestnictwem w turnieju;
5) na wypadek powstania u Uczestnika niekorzystnych następstw o jakich mowa w pkt 3) powyżej,
zobowiązuję/emy się do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt stosownych umów
ustanawiających indywidualną ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz szkód w mieniu wiążących się z ryzykiem sportowym towarzyszącym udziałowi w
Turnieju Karate;
6) zapoznałem/liśmy się szczegółowo z treścią powyższego oświadczenia i akceptuję/emy je bez
zastrzeżeń, przyjmując do wiadomości, iż udział w Turnieju Karate jest dobrowolny.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując
przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że Kielecki Klub Karate
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Kyokushin z/s w Kielcach w ramach organizacji Turnieju Karate pn. V Koronea Cup Świętokrzyska Liga Karate
Edycja Mikołajkowa może przetwarzać dane osobowe Uczestników Turnieju Karate oraz ich rodziców
(przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych).
1. Administratorem danych zawartych w dokumentach związanych z uczestnictwem w Turnieju Karate jest Kielecki
Klub Karate Kyokushin, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1. Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na
powyższy adres, lub mailowo na adres: biuro@karatekyokushin-koronea.pl; albo telefoniczne pod numerem 41 361
38 02.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Karate, o którym mowa
wyżej.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i przeprowadzenia Turnieju Karate. Niepodanie
danych oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w Turnieju Karate.
4. Administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane osobowe (w tym dane Uczestników) w celu
zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju Karate pn. V Koronea Cup Świętokrzyska Liga Karate Edycja
Mikołajkowa, a w szczególności w celu wykonania umów łączących Administratora z podmiotami trzecimi
(dostawcami towarów i usług) oraz w celu promocji Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, w ramach realizacji
którego będzie uprawniony do publikowania na: witrynie internetowej klubu www.karatekyokushin-koronea.pl oraz
na profilach społecznościowych Klubu i jego Sekcji szkoleniowych, materiałów fotograficznych oraz filmów wideo
zawierających wizerunek Uczestnika Turnieju Karate.
5. Podane przez Państwa dane możemy przekazywać upoważnionym przez Kielecki Klub Karate Kyokushin
osobom, w tym: podmiotom współpracującym z Klubem, trenerom, sędziom, kadrze medycznej i innym osobom,
które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki w ramach organizacji i przeprowadzenia
Turnieju Karate, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla
nas usługi księgowe, podmiotom zewnętrznym, które świadczyć usługi związane z Turniejem Karate Wgląd do
danych osobowych zgodnie przepisami prawa mają także osoby i instytucje określone we właściwych aktach
prawnych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia
Turnieju Karate oraz później do czasu najdłuższego okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogłyby
powstać w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem, w tym udziałem w nim zgłoszonego Uczestnika.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
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wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli wycofacie Państwo swoja zgodę na
przetwarzanie podanych danych osobowych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane
przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można
przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Kielce, dnia ................................................. r.

Podpisy przedstawicieli ustawowych Uczestnika / opiekunów prawnych Uczestnika Turnieju
Karate
..........................................................................................................
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