KOMUNIKAT KADRY MŁODZIKÓW z dnia 16.05.2020
1/ Wstęp.
2/ Zgrupowania.
3/ Korekta naboru.
1/ Wstęp.
Każdy z nas obserwuje sytuację epidemiologiczną w kraju. Aktualny komunikat dotyczy dokończenia
zaplanowanego szkolenia Kadry Młodzików (KWM) w formie zgrupowań, a w tej kwestii, na dzień bieżący nic
nie wiadomo. Na razie, są tylko różne pomysły, jak wykorzystać przyznane środki. Może się uda zorganizować
zgrupowanie w czasie wakacji (stacjonarne lub online), ewentualnie w czasie późniejszym. Na dzień dzisiejszy,
żadnych decyzji nie ma.
2/ Zgrupowania.
Planowane zgrupowanie do miejscowości Łazy zostało odwołane. Gdyby jednak, jakimś cudem można było
tam pojechać, to w każdej chwili możemy. Są inne pomysły na zgrupowania wakacyjne, ale zależy to od
sytuacji w kraju i od decyzji rodziców, czy zechcą puścić dzieci.
Bardzo proszę rodziców zawodników, którzy są w Kadrze, aby dali znać (tel., sms, e-mail), czy są skłonni
posłać dziecko na organizowany przez nas obóz szkoleniowy, jeśli taki będzie. Wiedza ta, pozwoli czynić
starania o organizację obozu w tradycyjnej formie lub działań takich zaniechać.
Młodzików Czekają jeszcze zaległe MMM, przeniesione z marca, które są zaplanowane na dzień 3-6 września
2020 oraz eliminacje do Mistrzostw Polski na rok przyszły.
3/ Korekta naboru.
Istnieje możliwość dopisania się do Kadry jeszcze na rok bieżący. Przypominam, że w grę wchodzą zawodnicy
posiadający licencję, urodzeni w latach 2012-2010, po dostarczeniu oryginału klauzury informacyjnej,
zamieszczonej poniżej (listownie na adres: Stanisław Turecki, 32-005 Niepołomice, Staniątki 482 lub
bezpośrednio do biura MZSZach na ul. Ślaską 5/1).
Proszę dobrze przemyśleć decyzję i zgłaszać dzieci, które potem będą w stanie wziąć udział w ewentualnych
zgrupowaniach.
Zgłoszenia przyjmuje trener koordynator KWM wyłącznie drogą mailową do dnia 03 czerwca 2020 roku.
Korekta dotyczy także szkoleniowców.

Klauzula informacyjna dla zawodników / opiekunów prawnych zawodników oraz zgoda na uczestnictwo
w zadaniu.
W związku z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem
i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa
Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży.
MZSKF jako operator programu zwraca się z prośbą do zawodników / opiekunów prawnych zawodników o wyrażenie zgody na
udział w projekcie. W przypadku zawodników małoletnich zgodę podpisuje rodzić lub opiekun prawny.
Prosimy również, o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych na stronie MZSKF oraz regulaminami.
Informacja o przetwarzaniu danych art. 13. RODO:
▪ Administratorem danych osobowych jest: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie
30-003, ul. Śląska 5/1, tel. 504-244-576, e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl.
▪ Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe /dane osobowe dziecka lub wychowanka zostaną przekazane:
• Ministerstwu Sportu za pośrednictwem administrowanych przez nie systemów informatycznych,
• Województwu Małopolskiemu
• właściwemu ze względu na członkostwo zawodnika wojewódzkiemu związkowi sportowemu lub polskiemu związkowi
sportowemu,
• właściwemu ze względu na członkostwo zawodnika klubowi sportowemu,
• Instytutowi Sportu.
▪ Cel przetwarzania danych: zebrane dane służą realizacji obowiązków ewidencyjnych, szkoleniowych, ubezpieczeniowych,
informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z realizacja zadania przez MZSKF.
▪ Podstawą prawną przetwarzania w/w. danych osobowych jest zgodą na przetwarzanie w powyżej określonym celu.
▪ Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
▪ Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej na adres
administratora danych osobowych.
▪ Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego 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.
▪ Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub żądanie ich ograniczenia lub
usunięcie będą skutkować brakiem możliwości udziału w zadaniach realizowanych przez MZSKF, a po realizacji zadania
w okresie do 5 lat kalendarzowych będzie skutkować koniecznością zwrotu środków finansowych wydatkowanych na szkolenie
zawodnika.
▪ Wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video podczas realizacji akcji
szkoleniowych i startowych, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach
oraz w internecie.

Zgoda zawodnika*/opiekuna prawnego zawodnika*
Świadomy odpowiedzialności za składanie informacji niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie podane informacje są
prawdziwe.
Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami i regulaminami.
Wyrażamy zgodę na udział mój*/mojego dziecka*/wychowanka*:
Nazwisko:
Zawodnik posiada nr PESEL:

Imię:
TAK

Sport:

SZACHY

we wszystkich akcjach szkoleniowych i startowych wg harmonogramu planowanych działań poszczególnych zadań realizowanych
przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

…… Kraków, 03.06.2020 ………
miejscowość, data

……………………………………………………..…………………………………
czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie szkoleniowca lub osoby współpracującej
W związku z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (dalej FRKF) z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i
współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa
Małopolskiego (dalej WM) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży, MZSKF jako operator programu zwraca się z prośbą do szkoleniowców oraz osób współpracujących
o przystąpienie do współpracy w ramach realizacji wyżej opisanego programu.
Podpisanie poniższego oświadczenia przez szkoleniowców lub osoby współpracujące będzie równoznaczne z akceptacją informacji
przekazanych przez MZSKF w klauzulach oraz regulaminach zamieszczonych na stronie internetowej MZSKF
www.mzskf.krakow.pl
Informacja o przetwarzaniu danych art. 13. RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie
30-003, ul. Śląska 5/1, Tel. 504-244-576, e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl.
2. Cel przetwarzania danych: realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa
młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej (FRKF) oraz wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (WM).
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne podjęcia współpracy przy realizacji ww. zadań lub wykonania umowy (umowa
cywilnoprawna), której szkoleniowiec lub osoba współpracująca jest stroną, jest również niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem tejże umowy. Podstawą przetwarzania danych są zapisy Kodeksu Cywilnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b., c. RODO
oraz art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz.
862 z późn. zm.).
4. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe szkoleniowców lub osób współpracujących zostaną przekazane:
• Ministerstwu Sportu za pośrednictwem administrowanych przez nie systemów informatycznych,
• Województwu Małopolskiemu,
• właściwemu ze względu na członkostwo szkoleniowca lub osoby współpracującej wojewódzkiemu związkowi sportowemu
lub polskiemu związkowi sportowemu,
• właściwemu ze względu na członkostwo szkoleniowca lub osoby współpracującej klubowi sportowemu,
• Instytutowi Sportu.
5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania realizacji zadania oraz przechowywane
przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; żądanie w tej sprawie należy przesłać na adres administratora danych.
7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Informujemy, iż jednym z założeń projektu jest popularyzacja sportu w związku z czym MZSKF posiada prawo do nieodpłatnego
utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video podczas realizacji akcji szkoleniowych i startowych, a także publikację i
udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w Internecie. Podstawa przetwarzania danych
w tym przypadku art.6 ust. 1 lit. f RODO.

Oświadczenie szkoleniowca lub osoby współpracującej o przystąpieniu do realizacji projektu.
Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie podane poniżej informacje
są prawdziwe. Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami MZSKF i regulaminami.
Nazwisko:
PESEL:
Imię ojca

Imię:
Nazwisko
rodowe:
Imię matki

zamieszkały
sport

… Kraków …..… 03.06.2020 ……
miejscowość , data

SZACHY

……………………………………………………………………………
czytelny podpis szkoleniowca lub osoby współpracującej

