
Regulamin turnieju siatkówki poMOCni 
  

I. Organizator 
  

Stowarzyszenie Luxtorpeda 
ul. 3 Maja 19 
44-230 Czerwionka – Leszczyny 
NIP:6423180202 
luxtorpeda@gbluxtorpeda.org 
tel: 532 915 395 
 
Grupa Wolontariuszy poMOCni 
  

II.   Termin i miejsce 
  

Szkoła Podstawowa w Stanowicach    -  31.08.2019 godz 14:30  
  

  
  

III. Cel 
  

- Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży. 
- Promocja wolontariatu 
- Integracja młodzieży z  terenu gminy Czerwionka-Leszczyny 
  
  

IV. Uczestnictwo , zgłoszenia 
  
- Zajęcia odbywają się w ramach projektu: „Wolontariat wzmacnia„ dofinansowanego ze          

środków programu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa         
Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 

- Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny 
- Uczestnictwo osób niepełnoletnich możliwe jest tylko za zgodą rodziców lub opiekuna           

prawnego (zgodę należy podpisać w biurze w dniu zawodów. 
- W zajęciach mogą brać udział osoby od 13 do 19 roku życia. 
- Turniej odbywa się w kategorii MIX (chłopak- dziewczyna) 
- zapisy internetowe: http://bit.ly/siatka_pomocni 
- Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia           

ubezpieczenia od nagłych wypadków. 
- Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich          

i dziecka danych osobowych podanych w oświadczeniu zgody. Administratorem danych          
osobowych jest Stowarzyszenie Luxtorpeda .Dane w postaci wizerunku ( bez podania           

http://bit.ly/siatka_pomocni


imienia i nazwiska ) będą wykorzystane wyłącznie w celach marketingowych i           
promocyjnych organizatora oraz partnerów. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do          
treści swoich ( lub dziecka ) danych oraz ich poprawiania.Podanie danych jest            
dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów 

  
V.  Świadczenia dla uczestnika 

  
Dla każdego uczestnika biorącego udział w zajęciach przewidziane jest: 
  

- woda, posiłek regeneracyjny 
- medal dla każdego uczestnika 
- łączna pula nagród 300zł (pierwsza trójka) 
 
 
VI. Uwagi końcowe 

  
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w razie niepogody 

 
 
VII. RODO 
  

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Luxtorpeda z siedzibą 
w Czerwionce- Leszczyny, ul. 3-go Maja19 , kontakt mailowy pod adresem: 
luxtorpeda@gbluxtorpeda.org 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w szczególności w 
celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z 
udziałem administratora i jego personelu na podstawie Twojej zgody uzyskanej zgodnie z 
art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady; 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 



5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rozliczeniowy projektu oraz w 
celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych; 

6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych 
osobowych to: 

● Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

● Prawo do poprawienia danych, 

● Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzane 
dane są wykorzystywane bez podstawy, to macie prawo do żądania ich usunięcia 

● Prawo do ograniczenia przetwarzania - przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez 
Stowarzyszenie sposobów ich przetwarzania, 

● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa            
szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art.                
6 ust. 1 lit e RODO-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania             
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej          
powierzonej administratorowi; 

● Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie               
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z          
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub            
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych           
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

● Wobec powyższego przysługuje Państwu w szczególności prawo sprzeciwu wobec          
przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, które nie będzie wpływać na           
możliwość realizowania na rzecz Państwa usług w ramach zawartej umowy, 

● Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do            
Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. )zarówno            
bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu 

 
 


