
 

Lista uczestników inicjatywy 

 

Inicjatywa młodzieżowa pod nazwą:  

  

Realizowana w dniu:  

 

 

Lp. Powiat Imię i nazwisko uczestnika podpis 
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Dane będą przetwarzane zgodnie z Klauzula informacyjną RODO, stanowiącą załącznik do niniejszej listy. 
Wszyscy wyżej podpisani zapoznali się z załączoną klauzulą RODO. 



 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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: 

● Administratorem danych jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu  

45-083 Opole ul. Barlickiego13. 

● Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu ustanowiła Inspektora ochrony danych kontakt   

email: wzlzsopole@op.pl   

● Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e 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, 

● Przetwarzanie odbywa się w celu udziału w naborze i ewentualnej realizacji inicjatywy w ramach zadania 

„Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych", które realizowane jest w ramach projektu 

„Opolskie dla młodzieży”, 

● Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

● Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności do Zarządu Województwa Opolskiego. 

● Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2027 r. przez Wojewódzkie Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. 

● Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

● Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

● Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 
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