
 
 

   

Formularz zgłoszeniowy do Trzebnickiej Drużynowej Ligi Bowlingowej 
 

imię i nazwisko: ……………………………….………..………………..….…………………………………….… 

adres e-mail: ………..………………………………………       tel. ………..……………………………………… 

 

ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ  

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Trzebnickiej Drużynowej Ligi 

Bowlingowej drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r.           

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  

Zgoda wymagana jest do wzięcia udziału w Trzebnickiej Drużynowej Lidze Bowlingowej, której 

organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ w Trzebnicy, ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia 

Trzebnickiej Drużynowej Ligi Bowlingowej (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. Nr 1000). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie           

o ochronie danych- dalej w treści: RODO) informujemy, że:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ                    

w Trzebnicy, ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 

lukasz.zielonka@trzebnicazdroj.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z regulaminem Ligi                    

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową udziału w lidze. 

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
 
 
 

                                                                                                    …………….…………..…………………………. 

                                                                                                            czytelny podpis   


