
 
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

 
drużyny ............................................................................................................. . 

do MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI CNBA 3X3  
w dniu 7 grudnia 2019 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oświadczenie 
1. Informuję, że znam Regulamin Mikołajkowego Turnieju Koszykówki CNBA 3x3 (zwany dalej „turniejem”), akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
2. Oświadczam, że jestem zdolny do gry w koszykówkę i uczestnictwa w turnieju. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, wykluczające mnie z udziału w turnieju oraz, że biorę w nim udział na własną 
odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym.  
3. W związku z obowiązującym 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (w 
tym m.in.: do publikowania wyników, statystyk i fotografii w mediach). Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Centralny Nurt Basketu Amatorskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 36, 
kod pocztowy 91-425 Łódź. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
poprzez przesłanie takiej dyspozycji na adres e-mailowy administratora danych osobowych: koordynator@cnba.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: ubezpieczycielowi – w celach 
związanych z objęciem ubezpieczeniem uczestnika lub rozgrywek; podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej; instytucjom rządowym i pozarządowym w celu 
kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z ich dofinansowaniem oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania. Dane osobowe zamieszczone w karcie zgłoszenia archiwizowane będą w siedzibie 
administratora danych osobowych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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Jako osoba zgłaszająca drużynę do turnieju oświadczam, że podane powyżej dane zawodników są prawdziwe, a wszystkie podpisy zostały złożone własnoręcznie w mojej obecności.  

 
 

Kapitan / trener ……………………….............................................................................................................................................................................. 

     IMIĘ I NAZWISKO              ADRES E-MAIL     NUMER TELEFONU   PODPIS
 


