JULIADA 2018
KARTA ZGŁOSZENIOWA ZESPOŁU
DO TURNIEJU STREETBALLA
Nazwa zespołu …………………………………………………………………………………..
Kategoria – należy zakreślić właściwą
Amatorzy
 amatorzy do 15 roku życia (2003 i młodsi)
 amatorzy 16-18 lat (2000 -2002)
 amatorzy 19-21 lat (1999-1997)
 amatorzy 22 lata i starsi (1996 i starsi)
 amatorzy kobiety
Zawodowcy
 zawodowcy kobiety
 zawodowcy pełnoletni (2000 i starsi )
 zawodowcy niepełnoletni (2001 i młodsi)
Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………

Lista zawodników:
Dane

Kapitan

2-gi grający

Imię i nazwisko
Rok ur.
Płeć
Wzrost

Termin zgłoszeń upływa 12 Lipiec 2018 r. o godz. 18:00.

3-ci grający

Rezerwowy

13 lipca 2017 r. do godziny 15:00 zostanie udostępniona na stronie internetowej
www.juliada.org.pl lista zakwalifikowanych drużyn. Każdy zespół ma obowiązek
zweryfikować czy znajduje się na tej liście. Do godziny 18:00 tego dnia będzie możliwa
ewentualna korekta listy. Po tej godzinie lista zostanie ostatecznie zamknięta.
Ewentualne reklamacje proszę zgłaszać na numer telefonu 661 011 023.
Zgodnie z Regulaminem Turnieju Streetballa:
1.
2.
3.

Organizator dokonuje kwalifikacji drużyn wyłącznie w oparciu o karty
zgłoszeniowe zespołów nie weryfikując ich.
Okres karencji dla zawodników zgłoszonych w przeszłości do Okręgowych
Związków Koszykówki wynosi 1 rok.
Zawodnik może występować tylko i wyłącznie w jednej kategorii rozgrywek
oraz w jednej drużynie. W przypadku stwierdzenia, iż zawodnik występuje w
więcej niż jednej drużynie lub kategorii rozgrywek za wszystkie mecze z
udziałem danego zawodnika będzie przyznawany walkower dla drużyny
poszkodowanej.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy sportoworekreacyjnej Juliada 2018 danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą
w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i
bezpieczeństwa imprezy,
b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej
komunikacji i wymiany informacji dotyczących wydarzenia,
c) dane wskazane w niniejszym formularzu – w zakresie niezbędnym do zorganizowania
turnieju streerball,
d) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i zamieszczania na
portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora imprezy – w celach
promocyjnych.
3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą, w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w oparciu o art. 6 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: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1999 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo
autorskie).
4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom,
z którymi współpracuje w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf,
firma ochroniarska.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane,
usunięcie i sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego
podmiotu. Przysługuje jej również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
6. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami
obowiązującymi, w tym z RODO.
7. Zaakceptowanie regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym
powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wycofać wyrażoną
zgodę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze JULIADY od 2 lipca 2018 w
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
+48 661 011 023
Telefon jest aktywny od 20 czerwca do 20 lipca 2018. w godzinach pracy biura Juliady
tj.:pn.-pt. w godz. 10.00-17.00
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej
zakresie.
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

