
  TURNIEJ 2023 
 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY  do Turnieju Małej Ligii Piłki Ręcznej (Turniej)  
klasy 4-6 SP,    klasy 7-8 SP,   Szkoła Ponadpodstawowa  (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Nazwa  Szkoły ………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
 
Adres  Szkoły ……………………………………………………………………………….……….……………………………………... 
 
e-mail, telefon, fax Szkoły ……………………………………………………………………..………………………………………... 
 
 
Osoba odpowiedzialna za zawodników zgłoszonych do Turnieju -  kontakt – telefon, e-mail 
 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ 2023 i wszystkie jego 
postanowienia akceptuję.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Fundację VINCIT oraz do wykorzystania mojego wizerunku - do celów związanych             
z przeprowadzeniem Turnieju, ogłoszeniem wyników, wydaniem nagród oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
akcji popularyzacyjnej samego Turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, 
jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie, w mediach, na stronach www. oraz mediach 
społecznościowych.  Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jak również o przysługującym prawie wglądu do danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia, jak również o prawie 
do cofnięcia zgody z tym zastrzeżeniem, iż przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody pozostaje ważne i 
zgodne z prawem. . Potwierdzam również, iż zostałem poinformowany, że szczegółowe informacje odnośnie zasad 
przetwarzania danych osobowych przez Fundację VIVE Serce Dzieciom zawarte są na stronie www Fundacji. 

 
……………………………..………………………………………. 
Data i podpis Dyrektora Szkoły 
 

Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ 2023 i wszystkie jego 
postanowienia akceptuję.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
przez Fundację VIVE Serce Dzieciom i Fundację VINCIT oraz do wykorzystania mojego wizerunku - do celów związanych              
z przeprowadzeniem Turnieju, ogłoszeniem wyników, wydaniem nagród oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
akcji popularyzacyjnej samego Turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, 
jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie, w mediach, na stronach www. oraz mediach 
społecznościowych.  Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jak również o przysługującym prawie wglądu do danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia, jak również o prawie 
do cofnięcia zgody z tym zastrzeżeniem, iż przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody pozostaje ważne              
i zgodne z prawem. Potwierdzam również, iż zostałem poinformowany, że szczegółowe informacje odnośnie zasad 
przetwarzania danych osobowych przez Fundację VIVE Serce Dzieciom zawarte są na stronie www Fundacji. 

 
…………………………………………………………………….………. 
Data i podpis Osoby odpowiedzialnej za zawodników zgłoszonych do Turnieju  


