FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Akcja promocyjna Eskorta Dziecięca Skybowling
I. Regulamin
1. Organizatorem Akcji promocyjnej Eskorta Dziecięca Skybowling jest "SKY BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, KRS:
0000333860, REGON: 021033109, NIP: 8992675655 przy współpracy z Partnerem - Wrocławskim Towarzystwem
Sportowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. I. Paderewskiego 35/9, KRS: 0000092365, NIP: 898-21-08-156,
REGON: 932776590.
2. Akcja promocyjna Eskorta Dziecięca Skybowling polega na umożliwieniu towarzyszenia dzieciom w wieku od 6 do 12
lat w prezentacji zawodników Partnera - klubu WTS Sparta S.A., ubranych w stroje z emblematami Organizatora w
zawodach
o Drużynowe Mistrzostwo Polski w Żużlu organizowanych przez Ekstraligę Żużlową na Stadionie Olimpijskim we
Wrocławiu przy ul. I. Paderewskiego 35.
3. Dzieci odbierane będą przez Organizatora od rodziców lub opiekunów prawnych na 45 minut przed rozpoczęciem
zawodów w danym dniu w oznaczonym miejscu zbiórki przed Stadionem. Po zakończeniu prezentacji zawodników dzieci
odprowadzane będą do miejsca zbiórki i przekazywane osobom uprawnionym.
4. W trakcie całej Akcji promocyjnej dzieci znajdować się będą pod opieką pracowników Organizatora lub Partnera.
5. Akcja promocyjna jest bezpłatna. W związku z Akcją promocyjną rodzicom lub opiekunom prawnym nie przysługuje
bilet wstępu na zawody.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dzieciom ubiór adekwatny do panujących w dniu zawodów
warunków atmosferycznych, upewnić się czy stan psycho – fizyczny dziecka pozwala na uczestnictwo w Akcji
promocyjnej, poinformować Organizatora o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub
zdrowie dziecka.
7. Organizator Akcji lub Partner może odmówić udziału w Akcji promocyjnej z uwagi na brak adekwatnego ubioru,
zachowanie dziecka, w tym w szczególności takie zachowanie, które świadczy, iż uczestnictwo dziecka zagraża jego
dobru lub z innych uzasadnionych przyczyn.
8. Po zakończeniu prezentacji zawodników i odprowadzeniu dzieci do punktu zbiórki każdemu uczestniczącemu dziecku
przekazana zostanie bezpłatnie jedna koszulka z emblematami Organizatora.
9. Odpowiedzialność Organizatora i Partnera ograniczona jest do winy umyślnej.
10. Celem zgłoszenia udziału w Akcji promocyjnej Eskorta Dziecięca Skybowling należy przesłać wypełniony
i podpisany formularz na adres: eskorta@skybowling.pl. O zakwalifikowaniu się do udziału w Akcji promocyjnej
decyduje Organizator, który powiadomi o tym fakcie zgłaszającego drogą mailową.

II.

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY
a)
b)
c)
d)

e)

Imię, Nazwisko
Nr tel. komórkowego
Adres email:
Data zawodów DMP
Osoba upoważniona do odbioru dziecka po
prezentacji

III. Dane dziecka uczestniczącego w Akcji promocyjnej
DZIECKO
a)
b)
c)
d)

Imię, Nazwisko
Wiek
Wzrost lub rozmiar odzieży
Okoliczności mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo lub zdrowie dziecka lub uwagi

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w pkt. II. powyżej
oraz mojego dziecka/podopiecznego określonych w pkt. III powyżej w zakresach tam opisanych oraz wizerunku dla
potrzeb Organizatora oraz Partnera w związku z Akcją Promocyjną Eskorta Dziecięca Skybowling.
Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka został upubliczniony przez Organizatora lub Partnera na potrzeby
realizacji i promocji Eskorty Dziecięcej Skybowling, na stronach www, portalach społecznościowych, w powstałych
publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie
w kontekście Akcji promocyjnej. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu realizacji Akcji promocyjnej.

V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Organizatora lub Partnera na
potrzeby realizacji i promocji Eskorty Dziecięcej Skybowling, na stronach www, portalach społecznościowych,
w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko
i wyłącznie w kontekście programu Eskorty Dziecięcej Skybowling. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały
wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda, nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo
z udziałem dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją programu Eskorty Dziecięcej Skybowling
podczas Zawodów o Drużynowe Mistrzostwo Polski w Żużlu organizowanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
przy ul. I. Paderewskiego 35.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem
Organizatora oraz Partnera z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak wyżej.
VI.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/podopiecznego jest "SKY
BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, KRS: 0000333860, REGON: 021033109, NIP: 8992675655,
2) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
a) elektronicznie na adres: iod@skybowling.pl
b) listownie na adres: "SKY BOWLING" sp. z o.o. sp. k., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.
3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/podopiecznego w Akcji promocyjnej
Eskorty Dziecięcej Skybowling na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zaangażowane w realizację zawodów o Drużynowe
Mistrzostwo Polski w Żużlu organizowane przez Ekstraligę Żużlową, Partner, media, podmioty obsługujące systemy
informatyczne administratora.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych Eskorty Dziecięcej
Skybowling, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji
dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być
możliwe wzięcie udziału w Akcji promocyjnej Eskorty Dziecięcej Skybowling.

TAK
I.

oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Eskorty Dziecięcej
Skybowling i go akceptuję

II.

oświadczam że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka

III.

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

IV.

oświadczam, że wyrażam na wykorzystanie wizerunku

V.

oświadczam, że zapoznałem się klauzulą informacyjną

Data
miejscowość

Imię nazwisko dziecka

NIE

Podpis rodzica/opiekuna

