
ZGŁOSZENIE DO 41. EDYCJI ALK WROBASKET 

 

 
 

Nazwa drużyny:…………………………………………………………………………… 

Lp

. 
NAZWISKO IMIĘ Data ur. Pozycja Wzrost 

Zgoda na 

publikowanie 

wizerunku 

Podpis 
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KAPITAN ZASTĘPCA KAPITANA 

NAZWISKO I IMIĘ  NAZWISKO I IMIĘ  

TEL.  TEL.  

E-MAIL  E-MAIL  

 

Nazwisko i imię trenera (w przypadku, gdy drużyna ma trenera): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Własnoręcznymi podpisami poświadczamy, że znane są nam warunki uczestnictwa w 41. edycji ALK WROBASKET, 

akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania jego Regulaminu. Jednocześnie oświadczamy, że nie posiadamy 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach i występujemy w nich na własną odpowiedzialność.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, 

iż: 

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu uczestnictwa w 41. edycji ALK WroBasket jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów Pana/Pani udziału w 

rozgrywkach (podane dane prezentowane będą na stronie internetowej www.wrobasket.com oraz w statystykach meczowych)  

• zgoda na upublicznianie Pani/Pana wizerunku w fotorelacji z rozgrywek jest dobrowolne (fotorelacje prezentowane będą na stronie www.wrobasket.com oraz 

na profilu WroBasket na portalu społecznościowym facebook.com) 

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia 

zgody należy dokonać za pomocą oświadczenia złożonego w siedzibie Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław)  

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i 

zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

• Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw: 

biuro@dzkosz.wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacja zadania, jednak nie dłużej niż 5 lat 

• informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Genius Sports, FIBA 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wrobasket.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tuNaDncbtVZVWxF0wzTAZJmMjT6JmBq2D2u05FuG40MaS_GpTnHAB0S0&h=AT10f1-HmEbCrZ8Sr1nYbgJQbcAtqJ0CAPoPYb2fcRttrlXB2p6mK87DG5ZBftILvsXrfzR0163UboC0dMuDFD31SEa77-IuWUxE2LzfKC2iBcu0hEzBsvWMcrBhDMjVqlie
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wrobasket.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tuNaDncbtVZVWxF0wzTAZJmMjT6JmBq2D2u05FuG40MaS_GpTnHAB0S0&h=AT10f1-HmEbCrZ8Sr1nYbgJQbcAtqJ0CAPoPYb2fcRttrlXB2p6mK87DG5ZBftILvsXrfzR0163UboC0dMuDFD31SEa77-IuWUxE2LzfKC2iBcu0hEzBsvWMcrBhDMjVqlie
http://www.wrobasket.com/?fbclid=IwAR2YiFRJZ88DX-ooTEUudx4ete9qt-nGOt1Q3XjaxykPh7cURW1rnvLp8RI
http://www.wrobasket.com/?fbclid=IwAR2YiFRJZ88DX-ooTEUudx4ete9qt-nGOt1Q3XjaxykPh7cURW1rnvLp8RI
mailto:biuro@dzkosz.wroclaw.pl

