
Strona 1 z 2 

 

XIX OTWARTE MISTRZOSTWA  

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

GRUP SZYBKIEGO REAGOWANIA NA WODZIE 

28 sierpnia 2021 r. Chańcza 
 

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

…… (DRUŻYNA - NAZWA, GMINA i POWIAT *) 

 

 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO * Telefon 

Informacja 

o pełnym cyklu 

szczepień 

przeciwko 

COVID-19 ** 

Tak Nie 

1. KAPITAN DRUŻYNY: 

 

 

   

2. ZAWODNIK: 

 

 

   

3. ZAWODNIK: 

 

 

   

4. ZAWODNIK: 

 

 

   

 

 

 

…….………………………………. 

(podpis, data oraz imię i nazwisko delegującego) 

Uwaga!  

*    Proszę wpisać nazwę drużyny oraz imię i nazwisko członków drużyny drukowanymi literami. 

** W kolumnie dot. informacji o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 właściwe pole proszę zaznaczyć 

znakiem iks  - X  
 

Zgłoszenie udziału drużyn 4 osobowych należy dokonać pisemnie na karcie zgłoszenia do 19.08.2021 r. w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach (fax 41 342-14-04 lub e-mail: wioc02@kielce.uw.gov.pl).  
 

Załącznik - Informacja o przetwarzanych danych osobowych (Klauzula informacyjna) 

mailto:wioc02@kielce.uw.gov.pl
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Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO 

rozporządzenie 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), 

które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r. 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: 

wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115. 

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym:  

Można się z skontaktować w formie pisemnej na adres:  

➢ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  

25-516 Kielce,  e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania: 

➢ Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia 

XIX edycji „Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego 

Reagowania na Wodzie”. Mistrzostwa planowane są  w dniu 28 sierpnia 2021 r. w Ośrodku 

Wypoczynkowy „Chańcza” k/ Rakowa. 

➢ Dane osobowe będą przetwarzane również w celu opracowania informacji o Mistrzostwach i ich 

publikacji wraz ze zdjęciami oraz sporządzenia dyplomów dla drużyn, które zajęły miejsca od  

1 do 6; dyplomów dla najlepszej drużyny PSP, OSP, WOPR i innych; dyplomów dla najstarszego 

i najmłodszego zawodnika uczestniczącego w mistrzostwach.  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RORO w związku z realizacją 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa  

w art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

4. Okres przechowywania danych: 

➢ Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych celów w pkt. 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

➢ prawo dostępu do swoich danych, 

➢ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

➢ prawo do usunięcia danych osobowych, 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

➢ prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

6. Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i udziału w ww. 

Mistrzostwach. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody, można w 

dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar 

Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowej. 
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