
 * W przypadku udziału osób niepełnoletnich należy podać imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych oraz ich czytelny podpis.  

Klauzula informacyjna RODO 
XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar KnC 

Kołobrzeg 2022 

W związku z zapisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 

2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. administratorem Pani / Pana danych jest Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej Diecezji 

Koszalińsko – Kołobrzeskiej, ul. kard. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin, 

2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w XVII Mistrzostwach 

Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar KnC w Kołobrzegu, zwanych 

dalej Mistrzostwami, 

3. będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, 

numeru PESEL, numeru legitymacji, adresu zamieszkania i numeru telefonu 

komórkowego (dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

4. odbiorcami Pani / Pana danych będą wyłącznie podmioty, które są upoważnione do ich 

otrzymania przepisami prawa, 

5. Pani / Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres realizacji Mistrzostw 

oraz ich finansowego i merytorycznego rozliczenia, 

6. Posiada Pani / Pan prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – przy czym przepisy 

odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

7. ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 roku, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Mistrzostwach, 

9. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji (profilowaniu), 

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej, 

11. Pani / Pana dane osobowe zostaną zniszczone w terminie 30 dni od terminy 

finansowego i merytorycznego rozliczenia Mistrzostw.  

 

  imię i nazwisko*              data i czytelny podpis*  


