
 

 

 
Integracyjny Międzykulturowy  

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY   
Gdynia, 10.12.2022r. 

 
 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

 (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                                

ROK URODZENIA:                                                

KATEGORIA TURNIEJOWA:         

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA  

NR TELEFONU RODZICA/OPIEKUNA  

 
 

Kartę zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami dot. RODO należy dostarczyć  

do dnia 03.12.2022 r. do godz. 13:00 do p. Tomasza Ciesielskiego  

(nauczyciel pracowni szachowej Młodzieżowego Domu Kultury)   

lub złożyć w recepcji MDK, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 1 

Zgody dot. danych osobowych: 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem turnieju i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 
 

………..…............................................................................ 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu) 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia 

RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie: 
 
 moich danych osobowych jako osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, telefon) 

 danych osobowych mojego dziecka jako uczestnika turnieju (imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek) 
 
w celach organizacji i przeprowadzenia Integracyjnego Międzykulturowego Mikołajkowego Turnieju Szachowego, 
publicznego udostępnienia informacji o wynikach turnieju oraz promowania go w postaci publikacji typu folder i 
kalendarz. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 
Zostałam(em) poinformowany, że Administratorem moich danych jest Młodzieżowy Dom Kultury, a szczegółowe 
informacje dot. przetwarzania moich danych dostępne są w Regulaminie konkursu.  
 

………..….......................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu) 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

 

Wizerunku mojego dziecka*…………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 
Wizerunek Uczestnika turnieju będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. 

w postaci fotografii, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji filmowej) przez 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, w ramach organizacji, realizacji i promocji  

Integracyjnego Międzykulturowego Mikołajkowego Turnieju Szachowego. 
 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie oraz udzielana na okres 2 lat, licząc 

od roku następnego po zakończeniu turnieju. Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni 
oraz portalu społecznościowym Facebook (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal 
obsługuje globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak 
i poza nim – dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr). 
 
Wizerunek dziecka będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony z 
wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i 
dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Wizerunek nie może być 
użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 
 
 

 
………..…............................................................................  

(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu) 

 

 

https://www.facebook.com/business/gdpr

