
 

 

Karta  Uczestnika  zawodów 

Wypełnioną kartę str. 1 i 2 przesłać do 30 maja 2019 r. na adres jtomalczyk@gmail.com 

 
Imię       Nazwisko 

 
Płeć:     M �       K � 

1 Rok  urodzenia  

2 Stowarzyszenie  /  miasto  

3 Adres zamieszkania 
 

 

4 Telefon  zawodnika       E-mail  

5 
Tel. osoby do kontaktu w 

sytuacjach awaryjnych 
 

6 Rezerwacja noclegów 
Piątek  

Sobota  
� 

� 

 Osoba towarzysząca/opiekun  

7 
Posiadam orzeczenie                   

o niepełnosprawności*                       

– podaj numer 

TAK / NIE                

nr……………………………….……………………… 

8 
Imię nazwisko osoby, z którą 

chcesz mieszkać w hotelu 

 

9 
Zaznacz dyscypliny, 

w których chcesz  

uczestniczyć 

Tenis stołowy     

Rzutki 

Curling 

Rzut do kosza 

�

�

�

� 

Strzał piłką do bramki 

Strzał kijem hojekowym 

Dmuchawka 

Petang (Boccia) 

�

�

�

� 

10 

Kontakt z organizatorami: 

Zofia Tomalczyk,  tel. 504 274 542  jtomalczyk@gmail.com                                               

Ewa Dobrowolska, 505 53 17 73 

Przesłanie Karty Uczestnika jest potwierdzeniem zgłoszenia mojego udziału                

w 12. Parkinsoniadzie.  Oświadczam, że znam stan swojego zdrowia i biorę udział  

w zawodach sportowych 12. Parkinsoniady na własne ryzyko. 

Data: …….....................    Podpis……………………………………………………. 

 

 



 

 

Klauzula ochrony danych osobowych 
Data: ….……………………. 2019 r. 

 ……………………………………………………………………………   

                 Imię i Nazwisko              

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Klub 
Sportowy Osób Niepełnosprawnych TROMED SPORTING ŁÓDŹ, z siedzibą w 93-909 Łódź, przy 
ul. Grażyny 4/4a, w celu realizacji i dokumentacji projektu 12. Parkinsoniada - międzynarodowe 
zawody sportowe osób z chorobą Parkinsona, Łódź,  2-4 sierpnia 2019 i oświadczam, że zostały mi 
przekazane poniższe informacje. 

…………………………………………… 

                         podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, adresu e-mail w celu informowania mnie o bieżących działaniach i wydarzeniach 
realizowanych przez Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych TROMED SPORTING ŁÓDŹ. 
 

  …………………………………………… 

                          podpis 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

1. Administratorem moich danych jest Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych TROMED 

SPORTING ŁÓDŹ, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Grażyny 4/4a, w ewidencji klubów sportowych 

nr 171, zwany dalej TROMED SPORTING.  

2. Moje dane w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL, numeru telefonu, adresu zamieszkania i adresu 

e-mail,   nr orzeczenia o niepełnosprawności oraz wizerunek TROMED SPORTING przetwarza w 

celu realizacji projektu 12. Parkinsoniada - międzynarodowe zawody sportowe osób z chorobą 

Parkinsona, Łódź,  2-4 sierpnia 2019 r. oraz w celu informowania mnie o bieżących działaniach i 

wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). 

3. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji projektu – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwe realizowanie projektu.  

4. Mam prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

5. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. TROMED SPORTING udostępni moje dane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi 

związane z prowadzoną działalnością na rzecz Administratora m.in. takim jak grantodawcy 

projektu i biuro księgowe. 

7. W przypadku gdyby TROMED SPORTING przetwarzało dane w sposób niewłaściwy, mam 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

8. Moje dane będą przetwarzane przez okres realizacji projektu. Po tym okresie moje dane będą 

przechowywane w celu archiwizacji, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń          

z umowy dotacji podpisanej między grantodawcami lub do momentu wygaśnięcia obowiązków 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.  


