Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek 49. edycji Bielskiej Ligi Koszykówki
Nazwa drużyny w 49. edycji
Nazwa drużyny w 48. edycji
Imię i nazwisko kierownika
zespołu w 49. edycji
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(e-mail)
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(telefon)
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TRENER -

1. Każdy uczestnik rozgrywek (a także opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich) biorący udział w wydarzen iach
sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bielska Liga Koszykówki”, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w tych rozgrywkach oraz podaniem wyników/statystyk do
powszechnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących działalność stowarzyszenia.
Administratorem wspomnianych danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bielska Liga Koszykówki” z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Goleszowska 16/159.
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych – biuro@blk.com.pl oraz tel. 609 81 28 81.
Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane w innych celach oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.
Każdy uczestnik rozgrywek ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo
każdemu uczestnikowi rozgrywek przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z:
- akceptacją i znajomością obowiązującego regulaminu Bielskiej Ligi Koszykówki,
- otrzymaniem informacji o konieczności wykonywania okresowych (co 6 miesięcy) badań lekarskich, potwierdzających brak
przeciwwskazań do uprawiania koszykówki,
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych powyżej,
- zrzeczeniem się roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych wobec organizatora rozgrywek z tytułu uszkodzenia ciała i
utraty zdrowia.
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