
KARTA ZGŁOSZENIA 
59. ZAWODY STRZELECKIE „O SREBRNE MUSZKIETY – 2020” 

Finał Centralny 12-14.10.2020 

Nazwa szkoły zgłaszającej zespół  

Adres (z kodem pocztowym)   

Telefon  

e-mail  

OPIEKUN 

Imię i nazwisko  

Adres opiekuna zespołu  

Telefon kontaktowy i adres e-mail  

CZŁONKOWIE ZESPOŁU 

Lp. Imię i nazwisko Adres Data urodzenia 
Numery 

legitymacji 
szkolnej 

Numer broni 
Numer 
licencji 

sportowej*** 

1.        

2.        

3.        

*** (w przypadku jej nieposiadania należy wpisać – „bez licencji”) 

KOORDYNATOR ZAWODÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon kontaktowy , adres e-mail  

KIEROWCA 

Imię i nazwisko  

Adres  

Rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny  

Klauzula informacyjna RODO na odwrocie karty zgłoszenia 

............................................................................ 
(pieczęć i podpis dyrektora /kierownika/ placówki zgłaszającej zespół do zawodów.) 



Załącznik do karty zgłoszenia i Regulaminu 59. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2020” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca ochrony danych osobowych  

Wojskowym Stowarzyszeniu „Sport-Turystyka-Obronność” 
zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Zawodów Strzeleckich dla Młodzieży „O 

Srebrne Muszkiety - 2020” jest Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność” 
z siedzibą w Warszawie, ul. Myśliborska 24a/17, 03-185 Warszawa, tel. +48 607345406, adres 
e-mail: lefuk50@wp.pl 

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie 59. Zawodów Strzeleckich dla młodzieży 
szkolnej, pn. „O Srebrne Muszkiety - 2020” 

• Na etapie szkolnym za ochronę danych osobowych odpowiada szkoła, 
• Na etapie wojewódzkim za ochronę danych osobowych odpowiada Kuratorium 

Oświaty, 
• Na etapie ogólnopolskim za ochronę danych osobowych odpowiada Wojskowe 

Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”. 
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Zawodów wzięcia w nich udziału: 
• umożliwienie przeprowadzenia zawodów, 
• opublikowanie informacji o zwycięzcach, 
• archiwizację dokumentów. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych 
przepisach. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu 
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; 

• ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, ( 00-193 Warszawa)  
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach. W przypadku 

niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do zawodów. 
6. Dane osobowe zwycięzców zawodów będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim 

poprzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz klasy i szkoły do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Wojskowego Stowarzyszenia „Sport-Turystyka-Obronność” 
www.wssto.pl i miesięcznika „POLSKA ZBROJNA” www.polska-zbrojna.pl oraz mogą być 
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z 
otrzymaniem nagród. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz innym podmiotom za wyjątkiem Kuratoriów Oświaty 
delegujących swoje drużyny do zawodów. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis opiekuna prawnego autora prawnego 

……………………………………………………………………………………….., miejscowość, data 
 

mailto:lefuk50@wp.pl
http://www.wssto.pl/
http://www.polska-zbrojna.pl/

