
Regulamin 

Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej - Staszów 2020

1. Cel:

- popularyzacja siatkówki plażowej,

- propagowanie siatkówki plażowej jako formy spędzania wolnego czasu,

- promocja Miasta i Gminy Staszów.

2. Organizatorzy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Staszowie

3. Miejsce i termin imprezy:

Staszów - boisko do siatkówki plażowej - Kompleks Sportowo Rekreacyjny przy Hali Widowiskowo-

Sportowej OSiR.

 20 sierpnia 2020r. (czwartek), godz. 16.00 kat. OPEN kobiet i mężczyzn. Drużyny mieszane startują

w kat. OPEN mężczyzn. Przy małej ilości zgłoszonych drużyn wszyscy rywalizują w jednej kategorii.

4. Uczestnictwo:

- Zgłoszenia należy przesłać na adres  biuro@osir.staszow.pl lub telefonicznie (015) 864 27 11, nie

później niż do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. W dniu zawodów drużyny będą zapisywane tylko 

w przypadku wolnych miejsc,

- W turnieju bierze udział maksymalnie 16 par w każdej kategorii,

- Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz pisemnej

zgody rodziców lub opiekunów prawnych uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych,

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału

w zawodach sportowych,

- Organizatorzy ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:

 są pod wpływem używek lub innych środków odurzających,

 swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.

5. Nagrody:

- medale i puchary

6. Inne postanowienia

- System rozgrywania turniejów będzie ustalony po zakończeniu zapisów (przewidywany jest system

brazylijski – czas trwania meczu uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn).

- Obowiązują przepisy PZPS.

- Organizatorzy nie zapewniają piłek na rozgrzewkę.

-  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  na  terenie  rozgrywek

sportowych.

- Organizatorzy zastrzegają sobie do prawo do interpretacji  niniejszego regulaminu i  dokonywania

ewentualnych zmian.

- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

-Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  materiałów

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju,  a w szczególności  zdjęć,  materiałów filmowych,
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wywiadów  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników  w  celach  informacyjnych  i

promocyjnych.

7. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku

uczestników  Ligi.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  publikacji  i  rejestracji  materiałów

związanych  z  przebiegiem  rozgrywek  oraz  udostępniania  tych  materiałów  osobom  trzecim

zgodnie  z RODO ( rozporządzenie 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)                         

Każdy  zawodnik  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  Klauzulą  Informacyjną  z  art.  13  RODO

stanowiącą Załącznik nr 1 do  niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art.  13 Rozporządzenia 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 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

(Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu realizacji  obowiązków prawnych  ciążących  na

Administratorze.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z

uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  odrębnych,  w  tym

przepisów archiwalnych. 

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

6. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 -  dostępu do treści  swoich danych oraz możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.  Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Ponadto  informujemy,  iż  w związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana danych  osobowych nie  podlega

Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art.  13 Rozporządzenia 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 informujemy, iż:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osbowych  jest   Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie

(Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2)  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4)Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów

archiwalnych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami  Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają

dane osobowe w imieniu Administratora. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie  danych osobowych jest  warunkiem zawarcia  umowy cywilnoprawnej.  Osoba,  której  dane

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak

możliwości zawarcia umowy.

Ponadto  informujemy,  iż  w związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana danych  osobowych nie  podlega

Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym

profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 
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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  informacji  o  przebiegu  Turnieju

Siatkówki Plażowej. 

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.   Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie

(Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacji o przebiegu Turnieju  Siatkówki Plażowej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

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

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają

dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych

jest brak możliwości uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej.

Ponadto  informujemy,  iż  w związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana danych  osobowych nie  podlega

Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

________________________

podpis
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