
Klauzula informacyjna dla zawodników, trenerów oraz osób towarzyszących 

drużyn występujących w rozgrywkach Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym 
 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego 

dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostocki Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 (dalej  zwany 

„Administratorem”), reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: e-mail: sekretariat@bosir.bialystok.pl, bądź w formie tradycyjnej na adres 

korespondencyjny wskazany w umowie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane na podstawie: 

1) obowiązującego Regulaminu BLS w tenisie stołowym, 

2) obowiązujących przepisów, 

3) udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach: 

1) sprawnego przeprowadzenia rozgrywek BLS w tenisie stołowym, 

2) realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych, 

3) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie przekazanej przez Panią / Pana zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji 

rozgrywek BLS w tenisie stołowym, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy 

prawa. 

6. Pani/Pana dane będą przekazywane odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów prawa lub zawartych umów. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu Organizacji rozgrywek 

BLS w tenisie stołowym przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

sprostowania – jeśli dane są niekompletne bądź niewłaściwe. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Podanie przez panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy 

podstawę stanowi przepis prawa bądź Regulamin BLS w tenisie stołowym. 

10. Pani/Pana dane tj. imię i nazwisko oraz rok urodzenia i zdjęcie będą zamieszczane na: 

oficjalnej stronie internetowej rozgrywek: „http://tenisstolowy.bls.bialystok.pl”, stronie 

internetowej www.miejskoaktywni.pl, oraz Facebook „Białostocka Liga Sportu” i „Miejskoaktywni”. 

 

           Zapoznałam/Zapoznałem się  

 

 

___ / ___ / 2023 r.   ____________________________________________ 

              (data)           CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko)             

mailto:sekretariat@bosir.bialystok.pl


Karta Uczestnika XV edycji Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym 

Imię i Nazwisko  
Data urodzenia  

 

Oświadczam, iż mój udział w meczach jest równoznaczny z potwierdzeniem, że mój stan zdrowia pozwala mi na 
uczestnictwo w rozgrywkach XV edycji Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym 
 

………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko) 

 
 

Przystępując do rozgrywek potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminami XV edycji Białostockiej Ligi 
Sportu w tenisie stołowym i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania. 
 

………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko) 

 
 

Wyrażam zgodę na publikację: 
- moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, roku urodzenia, zdjęcia), 
- moich indywidualnych osiągnięć (statystyki meczowe, wyróżnienia, sukcesy), 
- otrzymanych przeze mnie kar (żółtych, czerwonych kartek i innych kar nałożonych przez Organizatora) 
na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek: „www.tenisstolowy.bls.bialystok.pl” 
na stronie internetowej „www.miejskoaktywni.pl” 
oraz Facebook „Białostocka Liga Sportu”, „Miejskoaktywni” 

 

………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko) 

 

 

W przypadku wątpliwości dot. mojego uprawnienia do gry w Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym 
wyrażam zgodę Białostockiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na udostępnienie moich danych osobowych  
w celu weryfikacji historii uprawnień do gry w drużynach zrzeszonych w ligach Podlaskiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego lub Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 1 
 

………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko) 

 
 

Wyrażam zgodę Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego oraz Polskiemu Związkowi Tenisa 
Stołowego na udzielenie informacji Białostockiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o mojej historii uprawnień 
do gry w drużynach zrzeszonych w Podlaskim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego bądź Polskim Związku 
Tenisa Stołowego, jedynie w celu weryfikacji możliwości gry w BLS.1 
 

………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS (Imię i Nazwisko) 

______________ 
1 – nie wypełniają jedynie osoby, które nie są zawodnikami. 

 

Białystok, dn. ……/……/2023 r. 
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