
  

Projekt „Wielkopolska Wspólna Sprawa” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu 

państwa realizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego i Caritas Polska 

KARTA ZGŁOSZENIOWA GRACZA  

NA MIĘDZYKULTUROWE MISTRZOSTWA O PUCHAR WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X” 

Data i podpis przyjmującego dokumenty: ..…………………………………………………………… 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Imię i nazwisko 

 

Tel. komórkowy 

 

E-mail  

 

Rozmiar stroju piłkarskiego  

 

 

…………………….…………………………………………….. 

(podpis) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja _______________________________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, że w związku z uczestnictwem 

w Międzykulturowych Mistrzostwach o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna 

Sprawa” realizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego (Lidera) i Caritas Polska (Partnera) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewodę Wielkopolskiego (Administratora) z siedzibą w Poznaniu, przy 

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, telefon + 48 61 854 10 00 jako administratora 

moich danych osobowych oraz przez Caritas Polska (Podmiot przetwarzający) z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 55, 

01-473 Warszawa, e-mail: caritaspolska@caritas.pl, telefon: +48 22 3348500 w celu niezbędnym do organizacji 

Międzykulturowych Mistrzostw o Puchar Wojewody Wielkopolskiego i udokumentowania realizacji turnieju zgodnie 

z przepisami prawa oraz w szczególności zasad prowadzenia projektów finansowanych w ramach Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji oraz przekazanie tych danych osobowych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych z mocy prawa. 

…………………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
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Miejscowość………………………..… , data……………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja .......................................................... (imię i nazwisko) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie obecnie 

i w przyszłości moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz wizerunek przez Administratora – Wojewodę 

Wielkopolskiego oraz podmiot przetwarzający – Caritas Polska w celu ewentualnego upublicznienia informacji 

o realizowanych Międzykulturowych Mistrzostwach o Puchar Wojewody Wielkopolskiego na stronie internetowej 

projektu i/lub publikacjach wydawanych w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa” i/lub kwartalniku pomocy 

charytatywnej Caritas. 

TAK ................................................. (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

NIE ................................................... (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem. 
 

………………………………………………… 

Czytelny podpis 

Zgoda na Wykorzystanie Wizerunku 

 

Ja, niżej podpisany/a ........................................................ wyrażam dobrowolną i bezpłatną zgodę na 

wykorzystanie mojego wizerunku na stronie internetowej projektu, w publikacjach wydawanych w ramach projektu, 

w wydawanym kwartalniku pomocy charytatywnej Caritas przez Administratora – Wojewodę Wielkopolskiego oraz 

podmiot przetwarzający – Caritas Polska w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa” w celach informacyjnych 

związanych z prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego i Caritas Polska projektem na rzecz migrantów. 

Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej 

formy gratyfikacji. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

……………………………………………………………………… 

Czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

I. Administrator danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że Wojewoda Wielkopolski – Lider Projektu z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 16/18, 

61-713 Poznań, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, telefon + 48 61 854 10 00 jest administratorem Państwa danych 

osobowych. 

Natomiast Caritas Polska – Partner Projektu z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, jest podmiotem 

przetwarzającym Państwa dane osobowe. 

II. Inspektor ochrony danych  

Niniejszym informujemy, że administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować 

pisemnie na adres: Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, telefon 

+ 48 61 854 10 00 jest lub elektronicznie na adres e-mail iod@poznan.uw.gov.pl 

Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: 

Caritas Polska, ul. Okopowa 55 w Warszawie lub elektronicznie na adres e-mail iodo@caritas.org.pl 

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jak 

również prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ochrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami. 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji Międzykulturowych Mistrzostw o Puchar Wojewody Wielkopolskiego oraz 

udokumentowania ich realizacji.  

IV. Kategorie Państwa przetwarzanych przez nas danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rozmiar stroju 

oraz wizerunek.  

V. Odbiorcy danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez: 

1) personel administratora (Wojewodę Wielkopolskiego – Lidera projektu) 

2) personel podmiotu przetwarzającego – Caritas Polska (Partnera projektu)  

Jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących podmiot 

przetwarzający. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji 

międzynarodowych. 

VII. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane 

Państwa dane, by wypełnić wymogi ustanowione przez Komisję Europejską związane z realizacją projektu będą 

przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (Centrum Obsługi Projektów Europejskich 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu oraz do upływu okresu 

przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem administratora. 
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VIII. Informacje o Państwa prawach 

Informujemy, że przysługują Państwu: 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz kopii tych danych;  

2) prawo do sprostowania do Państwa danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia do Państwa danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania do Państwa danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 

uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

IX. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

wzięcie udziału w Międzykulturowych Mistrzostwach o Puchar Wojewody Wielkopolskiego (z wyjątkiem wizerunku, 

w przypadku którego brak jego podania nie wyklucza z możliwości udziału w działaniu). 

Jednocześnie Administrator informuje Państwa, że nie będzie w Państwa zakresie podejmować 

zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania Państwa danych osobowych. 

Niniejszym potwierdzamy odbiór niniejszych informacji oraz oświadczamy, iż osobiście zapoznaliśmy się z nimi 

w całości. 

…………………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS 

 


