AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
„HGSM CUP 2022”
Regulamin
Organizator:
 Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gliwicka 65, Katowice
Miejsce, czas i zapisy:
 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach, ul. Szopienicka 58a
 22.10.2022 r. (sobota) godz. 9:00
Regulamin turnieju:
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Do turnieju będą dopuszczone osoby zamieszkałe wyłącznie w zasobach Spółdzielni oraz
niebędące czynnymi zawodnikami.
W celu weryfikacji uczestnik musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Turniej zostanie rozegrany w kat. gier pojedynczych, z podziałem na kobiety i mężczyzn, systemem
pucharowym do dwóch wygranych setów ( do półfinału set do 11 pkt. Półfinały i finały do 21 pkt.) wg.
poniższych kategorii:
 Rocznik 2012/2011
 Rocznik 2010/2009
 Rocznik 2008/2007
 Rocznik 2006/2005
 OPEN (ukończone 18 lat)
Uczestnik oświadcza, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny, że jego stan zdrowia
nie budzi zastrzeżeń do udziału w turnieju.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Za zajęcie miejsc od I do III uczestnik otrzyma dyplom, statuetkę oraz drobną nagrodę rzeczową.
Uczestnicy turnieju nie są objęci ubezpieczeniem od NNW.
Organizator zapewnia podstawowy sprzęt do gry.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie trwania turnieju.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku w hali sportowej oraz na terenie Szkoły.
Rozgrywki sędziowane będą samodzielnie przez uczestników turnieju.
Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji turnieju.
Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny oświadcza, że podane w
zgłoszeniu dane są prawdziwe.
Zgłoszenie (Załącznik nr 1) do turnieju należy przesłać na adres: klub7@hgsm.pl , a oryginał dostarczyć
organizatorowi w dniu zawodów.

Organizator:

Katowice, 03.10.2022 r.
/Miejscowość, data/
Osoba do kontaktu: Dariusz Łyczko tel. 609 464 308

HGSM

Załącznik nr 1

AMATORSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
„HGSM CUP 2022”
ZGŁOSZENIE
1. Imię: …………………………………………………….

2. Nazwisko: ………………………………………………….

3. Rok ur. …………………………………………………
4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………….
5. Uczestnik oświadcza, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny, że
zapoznał/zapoznaliśmy* się z regulaminem turnieju i zobowiązuje/zobowiązujemy* się do jego
przestrzegania.

……………………………………………………………
/czytelny podpis uczestnika/

……..…………………………………………………..….
/ czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika/

Katowice, dnia: …………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z
siedzibą: ul. Gliwicka 65, 40-853 Katowice, tel. 32 606-17-00, adres poczty elektronicznej: sekretariat@hgsm.pl, zwana dalej
Administratorem.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@hgsm.pl.
Udział w Turnieju jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
w celu i zakresie wymaganym do realizacji Turnieju. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w Turnieju.
Dane osobowe będą przetwarzane:
 W celu przystąpienia uczestnika do Turnieju na podstawie jego dobrowolnej zgody, którą osoba może wycofać do momentu
rozpoczęcia rozgrywek.
 W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie internetowej
organizatora do momentu wycofania zgody co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.
Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej wskazany w pkt. 1.
 W celu organizacji Turnieju, a w szczególności w związku z czynnościami związanymi z jego obsługą, wyłonieniem
zwycięzców w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przez okres trwania Turnieju;
 W celu związanym z rozliczeniem Turnieju w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w związku z
obowiązującymi przepisami rachunkowo-podatkowymi przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.
 W celu związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Turnieju, w zależności od
rodzaju roszczenia, do momentu przedawnienia roszczeń, a w przypadku toczących się postępowań do momentu upłynięcia
nowych terminów przedawnienia roszczeń.
Rodzic bądź opiekun prawny / Uczestnik podając w formie oświadczenia dane dotyczące stanu zdrowia wyraża zgodę na
przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art.9 ust.1 RODO. Administrator przetwarza te dane celem
zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki nad uczestnikami. Niepodanie wiarygodnych danych może mieć wpływ
na zdrowie i właściwą opiekę nad uczestnikami w trakcie Turnieju.
Posiadają Państwo: prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu prawa, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym realizacja
każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany
adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@hgsm.pl.

