
Zgłoszenie do udziału w Turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Administratorem 

danych osobowych uczestników Turnieju jest Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Woli Skromowskiej. Celem przetwarzania danych osobowych 

(imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest przeprowadzenie Turnieju, 

wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Podstawą 

przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a 

RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Turnieju. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do 

realizacji wszystkich etapów Turnieju, a następnie będą one przechowywane 

przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Organizatora, 

PZSzach i FIDE. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą 

przekazywane: do programu chessarbiter (imię, nazwisko, data urodzenia) 

PZSzach, FIDE (imię, nazwisko, data urodzenia) Imię nazwisko, wizerunek – 

facebook, prasa, telewizja, strony internetowe Osobom, których dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz danych swoich dzieci, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Osoby których dane dotyczą, mają również prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem prawa. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Woli Skromowskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do 

fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w 

materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym 

Turniejem. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na 

wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek 

osób biorących w nim udział. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator 

Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie 

(np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas Turnieju, a następnie ich 

zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków 

uczestników Turnieju i innych osób przebywających na sali gry. 


