Cykl Turniejowy “Kinder Joy of moving Tennis Trophy” 2020

- Regulamin O cyklu turniejowym Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020:
Kinder Joy of moving to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaki firma Ferrero
prowadzi obecnie w ponad 30 krajach na całym świecie. Celem programu jest promocja aktywnego stylu życia wśród
najmłodszych oraz ich rodzin.
W ramach programu realizowany jest turniej tenisa ziemnego Kinder Joy of moving Tennis Trophy, który w 2020 łączy
dzieci z 14 krajów w duchu dobrej zabawy i przyjaźni będącej najważniejszym trofeum!
Organizator cyklu turniejowego Kinder Joy of moving Tennis Trophy w Polsce:
Polski Związek Tenisowym z siedzibą w Warszawie adres: ul. Konduktorska 4/10, 00-775, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000052213, posiadającym NIP:
526-21-70-384, REGON: 000866484.
1. Terminy i miejsca
Turnieje w ramach cyklu rozegrane zostaną:
a) W Europejskim Centrum Tenisa w Mysiadle (koło Warszawy) w dniach 10-13.10.2020 roku.
• U10 – 10. – 12.10.2020
• U12 – 11. – 13.10.2020
b) W Śląskim Centrum Tenisa Pszczynie w dniach 17-20.10.2020 roku.
• U10 – 17. – 19.10.2020
• U12 – 18. – 20.10.2020
2. Kryteria uczestnictwa i kategorie wiekowe
Turnieje rozgrywane są w systemie TPO PZT, tj. mogą w nich wystąpić wszyscy posiadający licencję PZT (licencję
„Tenis 10” dla kategorii U10 oraz licencję PZT dla kategorii U12). ZA WYJĄTKIEM zawodników
i zawodniczek kategorii U12 sklasyfikowani na miejscach 1–5 na liście klasyfikacyjnej PZT aktualnej w momencie
zakończenia zgłoszeń do danego turnieju w ramach cyklu.
Ponadto Polski Związek Tenisowy przyznaje 5 „dzikich kart” do obu turniejów U10 (Mysiadło i Pszczyna) dla
uczestników Programu Identyfikacji Talentów.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Każdy zawodnik może zgłosić chęć uczestnictwa wyłącznie w jednej z poniższych kategorii wiekowych:
• U10 – rocznik 2010 i 2011
• U12 – rocznik 2008 i 2009
Organizator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe uczestników w celu organizacji Turnieju w Polsce. Zgody na
udział w Turnieju oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, jak również nieodpłatne utrwalanie i
korzystanie z wizerunku lub wypowiedzi uczestników, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane w grach pojedynczych dziewcząt i chłopców, systemem pucharowym (bez eliminacji).
Rozmiar drabinki:
• U10 – 32
• U12 – 32
W każdym z turniejów może zostać rozegrany turniej pocieszenia, w którym mogą wystąpić zawodnicy, którzy
przegrali w swoim pierwszym meczu.
4. Sędziowanie
Mecze sędziowane są przez samych zawodników. Obowiązuje zasada „fair play”. Turniej będzie obsługiwany przez
jednego (1) sędziego naczelnego oraz trzech (3) sędziów strefowych.
5. Zgłoszenia i zasady selekcji
Zgłoszenia do turniejów odbywają się tylko i wyłącznie przez system TPO PZT: https://portal.pzt.pl/Calendar.aspx
Termin zgłoszeń dla kategorii U12: zgodnie z regulaminem turniejowym PZT.
Termin zgłoszeń dla kategorii U10: do 01.10.2020 dla turnieju w Mysiadle koło Warszawy oraz do 07.10.2020 dla
turnieju w Pszczynie.
Do turnieju zostaną zaakceptowani zawodnicy w liczbie określonej rozmiarem drabinki, zgodnie z kolejnością
zgłoszeń. Pozostałe zgłoszone w terminie osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej w porządku zgodnym z
kolejnością zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zawodnika zaakceptowanego o chęć uczestnictwa zostanie zapytany
pierwszy w kolejności zawodnik na liście rezerwowej. Lista akceptacyjna może się zmieniać do 1 dnia przed
planowanym rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii wiekowej do godz. 17:00.
W przypadku wolnych miejsc powstałych w wyniku niepotwierdzenia udziału przez zawodników znajdujących się
na ostatniej liście akceptacyjnej do turnieju mogą zostać zaakceptowani zweryfikowani zawodnicy znajdujący się
na liście rezerwowej (zgodnie z porządkiem na liście), a w dalszej kolejności zawodnicy niezgłoszeni w terminie, ale
obecni osobiście podczas weryfikacji (w kolejności wpisania się na listę).
6. Potwierdzenie udziału w turnieju (weryfikacja)
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju (znajdujący się na ostatniej liście akceptacyjnej) zobowiązany jest
dokonać osobistego wpisu na liście uczestników w pierwszym dniu zawodów. Termin i godzina weryfikacji dla
każdej kategorii wiekowej zostaną podane w komunikacie każdego turnieju w systemie TPO.
Wpisu na liście uczestników mogą dokonać również zawodnicy znajdujący się na liście rezerwowej oraz zawodnicy
niezgłoszeni w terminie, ale obecni osobiście w trakcie weryfikacji.
W trakcie weryfikacji opiekunowie prawni zawodnika otrzymają formularz zgody na udział oraz na przetwarzanie
danych osobowych (patrz: załącznik numer 1 regulaminu).
7. Zestawy Kinder Joy of moving dla uczestników
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju, po dokonaniu osobistego wpisu na liście uczestników
w pierwszym dniu zawodów otrzyma zestaw sportowy Kinder Joy of moving składający się z:
- worka sportowego
- koszulki bawełnianej turnieju
- bidonu na wodę
- ręcznika do twarzy
- dyplomu uczestnictwa w turnieju

8. Losowanie
Losowanie każdego turnieju odbywa się publicznie, niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji. W kategorii U12
zawodników sklasyfikowanych na obowiązującej w dniu zawodów liście klasyfikacyjnej PZT należy rozstawić
zgodnie z zasadami określony w Regulaminie Turniejowym PZT 2020.
9. Format rozgrywek
W kategorii U12 mecze w turnieju głównym rozgrywane będą w formule do dwóch wygranych setów (do 6
gemów). Przy stanie 6-6 w gemach rozgrywany jest tie-break (do 7 pkt.). Przy stanie 1-1 w setach rozgrywany jest
match tie-break (do 10 pkt.). Mecze w turnieju pocieszenia rozgrywane będą w formule do dwóch wygranych
krótkich setów (do 4 gemów).
W kategorii U10 mecze w turnieju głównym oraz turnieju pocieszenia rozgrywane będą w formule do dwóch
wygranych krótkich setów (do 4 gemów). Przy stanie 4-4 w gemach rozgrywany jest tie-break (do 7 pkt.). Przy
stanie 1-1 w setach rozgrywany jest match tie break (do 10 pkt.).
10. Piłki
Mecze w kategorii U12 rozgrywane są 3 piłkami – oficjalną piłką PZT - TRETORN SERIA+ CONTROL
Mecze w kategorii U10 rozgrywane są 3 „zielonymi” piłkami marki WILSON (oficjalny partner Tenis 10 PZT).
11. Zasady klasyfikacji PZT
Turniej OTK U12 jest punktowany do rankingu PZT.
12. Zasady klasyfikacji cyklu Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020
W celu ustalenia kolejności zawodników w cyklu stosuje się następujące zasady:
a) za miejsca w turnieju głównym zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
zgodnie z następującymi zasadami:
• zawodnik przegrywający w pierwszym swoim meczu, za wyjątkiem przegranej walkowerem,
otrzymuje zawsze jeden (1) punkt;
• za zwycięstwo walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik otrzymuje jeden (1) punkt;
zwycięstwo walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane jak każde inne;
• za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje punktów.
Miejsce

1

2

3

4

5-8

9-16

17-32

Punktacja

64

48

42

36

24

18 (1)

1

b) za miejsca w turnieju pocieszenia zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej poniżej tabeli,
zgodnie z następującymi zasadami:
• za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje punktów.
Miejsce

1

2

3

4

5-8

9-16

Punktacja

12

10

9

8

6

3

c) o zwycięstwie w cyklu decyduje suma zdobytych punktów w obu turniejach (Mysiadło koło Warszawy i
Pszczyna), w danej kategorii wiekowej (U10, U12):
•

Zwycięzca w kategorii U10 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w obu
turniejach (Mysiadło koło Warszawy i Pszczyna)

•
•

Zwycięzca w kategorii U11 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w obu
turniejach (Mysiadło koło Warszawy i Pszczyna)) w kategorii U12
Zwycięzca w kategorii U12 zostanie wyłoniony na podstawie sumy zdobytych punktów w obu
turniejach (Mysiadło koło Warszawy i Pszczyna)w kategorii U12

UWAGA dotycząca rocznika 2009! Rocznik 2009 zagra w kategorii U12 z dziećmi z rocznika 2008, a na
podstawie punktacji łącznej z całego cyklu (z dwóch turniejów) zostanie wyłonionych dwoje zwycięzców U11
polskiej edycji – jedna dziewczynka i jeden chłopiec z rocznika 2009 – którzy zdobędą największą ilość punktów
łącznie i otrzymają nagrodę główną. Niniejszym dwójka zawodników z rocznika 2009 (dziewczynka I miejsce i
chłopiec I miejsce) zostaną nagrodzeni (patrz punkt: 13. Nagrody)
d) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli w trakcie obu turniejów
rozegrali między sobą jeden lub więcej meczów, o kolejności decyduje (w meczach tych zawodników): bilans
zwycięstw, bilans setów, bilans gemów;
e) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli zawodnicy nie rozegrali
ze sobą meczu podczas tych turniejów, albo jeżeli kryterium określone w pkt. c) nie pozwala na rozstrzygnięcie,
albo gdy taką samą liczbę punktów zdobyło więcej niż dwóch zawodników, o zwycięstwie decyduje kolejno:
•
•
•
f)

wyższy stosunek setów wygranych do przegranych w obu turniejach;
wyższy stosunek gemów wygranych do przegranych w obu turniejach;
losowanie.

Oficjalna klasyfikacja cyklu zostanie opublikowana na stronie PZT oraz Tenis 10 do 23 października 2020.

13. Nagrody
Dla zwycięzców (1-sze miejsce Dziewczynka, 1- sze miejsce Chłopiec) w kategorii U10 oraz U12 (tutaj: 1- sze miejsce
Dziewczynka rocznik 2008 i 1- sze miejsce Dziewczynka rocznik 2009, 1-sze miejsce Chłopiec rocznik 2008 i 1-sze
miejsce Chłopiec rocznik 2009) – łącznie dla szóstki (6) zawodników zostanie zorganizowany i sfinansowany przez
Polski Związek Tenisowy wyjazd na międzynarodowy finał Turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020, który
odbędzie się w terminie 13-18 listopada 2020 w Rafa Nadal Sport Center na Majorce w Hiszpanii.
Kinder Joy of moving wraz z PZT wyśle zaproszenia do zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych w terminie
do 6 listopada 2020. Jednak Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w związku z pandemią
koronawirusa COVID-19. Zarówno dla Polskiego Związku Tenisowego, jak i Ferrero Polska Commercial troska o
zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci oraz ich rodzin jest najważniejsza.
Jeśli Rodzice/ Opiekunowie prawni zwycięzcy nie potwierdzą udziału dziecka w wyjeździe do 9 listopada 2020 roku,
to automatycznie jego miejsce będzie przekazane zawodnikowi, który zajął II miejsce w danej kategorii wiekowej.
Potwierdzenie udziału w wyjeździe powinno odbyć się drogą elektroniczną przez wysłanie maila na adres:
tenis10@pzt.pl

•

Dodatkowo podczas krajowych eliminacji turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020
Zwycięzcy i Finaliści w każdej kategorii wiekowej otrzymają:

•

I miejsce: puchar, torba tenisowa, bluza sportowa, ręcznik sportowy

•

II miejsce: puchar, torba tenisowa, bluza sportowa, ręcznik sportowy

•

III miejsce: puchar, torba tenisowa, bluza sportowa, ręcznik sportowy

Natomiast w turnieju pocieszenia zwycięzcy otrzymają:
•

I miejsce: dyplom oraz plecak tenisowy

•

II miejsce: dyplom oraz plecak tenisowy

•

III miejsce: dyplom oraz plecak tenisowy

- Załącznik 1 Formularze zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020
Europejskie Centrum Tenisa, Mysiadło:10-13 października 2020

Imię i Nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Seria i numer dowodu

Oświadczenie / zgoda
My, niżej podpisani Rodzice/Opiekunowie prawni wymienionego wyżej uczestnika, wyrażamy niniejszym zgodę na jego/jej udział w krajowych eliminacjach turnieju
tenisa zimnego Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizowanych przez Polski Związek Tenisowy w terminie 10-13 października 2020 roku w Europejskim
Centrum Tenisa w Mysiadle koło Warszawy. Oświadczamy, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa dziecka w
niniejszym Turnieju, a w razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z
Regulaminem Turnieju i akceptujemy wymienione warunki i zasady uczestnictwa. Oświadczamy, że nasze dziecko będzie je przestrzegało za co bierzemy pełną
odpowiedzialność. W związku z przyjęciem zgłoszenia naszego dziecka i dopuszczeniem go do udziału w Turnieju dobrowolnie zobowiązujemy się do nie wnoszenia
żadnych roszczeń cywilno – prawnych w stosunku do Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników oraz agentów, z tytułu odszkodowań lub
kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez nasze dziecko, lub inne osoby towarzyszące mu podczas Turnieju. Oświadczamy, że
uczestnictwo dziecka w Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 odbywa się za naszą wiedzą, zgodą i na naszą odpowiedzialność.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów.
Klauzule zgody uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka będącego uczestnikiem Turnieju) zgromadzonych m.in. w niniejszym
formularzu oraz materiałach utrwalonych podczas turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turniej”) przez Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z
siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10 w celach zapewnienia uczestnikowi udziału w turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020.
Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału Turnieju.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku uczestnika i jego wypowiedzi utrwalonych na potrzeby lub w związku z udziałem w turnieju
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizowanego przez PZT i Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul.
Wiertnicza 126 (dalej „Ferrero”), bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których
wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of
moving oraz Turnieju, a także ich ewentualnych przyszłych edycji, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz
zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem,
że forma prezentacji nie będzie obraźliwa. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim lub mojego dziecka wizerunkiem.
Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez PZT i Ferrero danych osobowych uczestnika zawartych w materiałach utrwalonych na potrzeby lub w związku
z Turniejem (w tym wizerunku i głosu uczestnika) w celach promocyjnych i marketingowych PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of moving oraz Turnieju oraz ich
ewentualnych przyszłych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się
znajdują w Internecie (np. na stronach PZT, stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl/ kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na
stronach poświęconych Turniejowi i programowi Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na
billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero
dotyczących programu Kinder Joy of moving.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; (dalej: Rozporządzenie),
informujemy, że:
Administrator – Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10.
1. Administratorem danych osobowych uczestników, rodziców, opiekunów prawnych, osób wnoszących reklamacje, zebranych w niniejszym formularzu oraz
zebranych podczas i w związku z turniejem Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turnej”), rozgrywanym w terminie 10-13 października 2020 roku w
Europejkim Centrum Tenisa w Mysiadle koło Warszawy (w szczególności w postaci wizerunku i głosu uczestników, rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i
w nagraniach audio-video) jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie (00775), ul. Konduktorska 4/10. Z PZT można skontaktować się poprzez adres
email: pzt@pzt.pl lub pisemnie na adres siedziby PZT;
2. Podane dane będą przetwarzane przez PZT w celach zapewnienia uczestnikom udziału w Turnieju oraz w celach promocji Turnieju i podobnych imprez
sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody uczestników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach
archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do
zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;
3. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PZT, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z PZT, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane
mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane
do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Turnieju i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Turnieju jednakże nie
dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. PZT zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą
wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Turnieju jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;
Administrator – Ferrero
1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w związku z Turniejem (w tym: wizerunku, głosu
zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej „Ferrero“). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe
będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Turnieju i programie Kinder Joy of moving oraz ich ewentualnych
kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w
Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl oraz kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych
Turniejowi oraz Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach
oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder Joy of
moving;
3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody
4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione będą ̨ materiały, spółkom z Grupy Ferrero, agencjom
marketingowym i public relations obsługującym Ferrero; podmioty te będą ̨ przetwarzały dane osobowe w imieniu Ferrero;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać
przekazane w formie materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
6. Dane osobowe mogą ̨ być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych, w tym do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców
mediów społecznościowych), odbiorcy tych danych gwarantują ̨ odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez odpowiedni mechanizm w postaci
decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską).
Prawa osób których dane dotyczą
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem
– usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes PZT.
4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
5. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. ;
6. Jeśli administratorem danych jest PZT, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PZT. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;
7. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze swoich praw o których mowa w pkt 1,2,4 powyżej kontaktując
się z inspektorem ochrony danych osobowych Ferrero na adres korespondencyjny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul.
Wiertniczej 126, z dopiskiem na kopercie: Dane osobowe: Kinder Joy of moving lub na adres email inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając: Kinder Joy of moving.

Formularz zgłoszeniowy
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020
Śląskie Centrum Tenisa,Pszczyna:17-20 października 2020

Imię i Nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Seria i numer dowodu

Oświadczenie / zgoda
My, niżej podpisani Rodzice/Opiekunowie prawni wymienionego wyżej uczestnika, wyrażamy niniejszym zgodę na jego/jej udział w krajowych eliminacjach turnieju
tenisa zimnego Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizowanych przez Polski Związek Tenisowy w terminie 10-13 października 2020 roku w Śląskim
Centrum Tenisa w Pszczynie. Oświadczamy, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa dziecka w niniejszym Turnieju, a
w razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Turnieju i
akceptujemy wymienione warunki i zasady uczestnictwa. Oświadczamy, że nasze dziecko będzie je przestrzegało za co bierzemy pełną odpowiedzialność. W
związku z przyjęciem zgłoszenia naszego dziecka i dopuszczeniem go do udziału w Turnieju dobrowolnie zobowiązujemy się do nie wnoszenia żadnych roszczeń
cywilno – prawnych w stosunku do Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników oraz agentów, z tytułu odszkodowań lub kosztów poniesionych w
razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez nasze dziecko, lub inne osoby towarzyszące mu podczas Turnieju. Oświadczamy, że uczestnictwo dziecka w Kinder Joy
of moving Tennis Trophy 2020 odbywa się za naszą wiedzą, zgodą i na naszą odpowiedzialność.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów.
Klauzule zgody uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka będącego uczestnikiem Turnieju) zgromadzonych m.in. w niniejszym
formularzu oraz materiałach utrwalonych podczas turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turniej”) przez Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z
siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10 w celach zapewnienia uczestnikowi udziału w turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020.
Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału Turnieju.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku uczestnika i jego wypowiedzi utrwalonych na potrzeby lub w związku z udziałem w turnieju
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizowanego przez PZT i Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul.
Wiertnicza 126 (dalej „Ferrero”), bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których
wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of
moving oraz Turnieju, a także ich ewentualnych przyszłych edycji, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz
zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem,
że forma prezentacji nie będzie obraźliwa. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim lub mojego dziecka wizerunkiem.
Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez PZT i Ferrero danych osobowych uczestnika zawartych w materiałach utrwalonych na potrzeby lub w związku
z Turniejem (w tym wizerunku i głosu uczestnika) w celach promocyjnych i marketingowych PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of moving oraz Turnieju oraz ich
ewentualnych przyszłych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się
znajdują w Internecie (np. na stronach PZT, stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl/ kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na
stronach poświęconych Turniejowi i programowi Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na
billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero
dotyczących programu Kinder Joy of moving.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; (dalej: Rozporządzenie),
informujemy, że:
Administrator – Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10.
1. Administratorem danych osobowych uczestników, rodziców, opiekunów prawnych, osób wnoszących reklamacje, zebranych w niniejszym formularzu oraz
zebranych podczas i w związku z turniejem Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turnej”), rozgrywanym w terminie 17-20 października 2020 roku w
Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie (w szczególności w postaci wizerunku i głosu uczestników, rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i w nagraniach audiovideo) jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie (00-775), ul. Konduktorska 4/10. Z PZT można skontaktować się poprzez adres emai pzt@pzt.pl lub
pisemnie na adres siedziby PZT;
2. Podane dane będą przetwarzane przez PZT w celach zapewnienia uczestnikom udziału w Turnieju oraz w celach promocji Turnieju i podobnych imprez
sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody uczestników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach
archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do
zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;
3. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PZT, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z PZT, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane
mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane
do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Turnieju i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Turnieju jednakże nie
dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. PZT zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą
wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Turnieju jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;
Administrator – Ferrero
1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w związku z Turniejem (w tym: wizerunku, głosu
zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej „Ferrero“). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe
będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Turnieju i programie Kinder Joy of moving oraz ich ewentualnych
kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w
Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl oraz kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych
Turniejowi oraz Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach
oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder Joy of
moving;
3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody
4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione będą ̨ materiały, spółkom z Grupy Ferrero, agencjom
marketingowym i public relations obsługującym Ferrero; podmioty te będą ̨ przetwarzały dane osobowe w imieniu Ferrero;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać
przekazane w formie materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
6. Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych, w tym do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców
mediów społecznościowych), odbiorcy tych danych gwarantują ̨ odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez odpowiedni mechanizm w postaci
decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską).
Prawa osób których dane dotyczą
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem
– usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes PZT.
4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
5. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. ;
6. Jeśli administratorem danych jest PZT, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PZT. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;
7. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze swoich praw o których mowa w pkt 1,2,4 powyżej kontaktując
się z inspektorem ochrony danych osobowych Ferrero na adres korespondencyjny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul.
Wiertniczej 126, z dopiskiem na kopercie: Dane osobowe: Kinder Joy of moving lub na adres email inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając: Kinder Joy of moving.

Formularz zgłoszeniowy
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020
Rafa Nadal Sports Center, Majorka:13-18 listopada 2020

Imię i Nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Seria i numer dowodu

Oświadczenie / zgoda
My, niżej podpisani Rodzice/Opiekunowie prawni wymienionego wyżej uczestnika, wyrażamy niniejszym zgodę na jego/jej udział w wyjeździe na
międzynarodowym finał turnieju tenisa ziemnego Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizwany przez Polski Związek Tenisowy w terminie 13-18 listopada
2020 roku w Rafa Nadal Sports Center na Majorce (Hiszpania). Oświadczamy, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do
uczestnictwa dziecka w niniejszym Turnieju, a w razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczamy,
że zapoznaliśmy się z Regulaminem Turnieju i akceptujemy wymienione warunki i zasady uczestnictwa. Oświadczamy, że nasze dziecko będzie je przestrzegało za
co bierzemy pełną odpowiedzialność. W związku z przyjęciem zgłoszenia naszego dziecka i dopuszczeniem go do udziału w Turnieju dobrowolnie zobowiązujemy
się do nie wnoszenia żadnych roszczeń cywilno – prawnych w stosunku do Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, pracowników oraz agentów, z tytułu
odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci lub odniesionych kontuzji przez nasze dziecko, lub inne osoby towarzyszące mu podczas Turnieju.
Oświadczamy, że uczestnictwo dziecka w Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 odbywa się za naszą wiedzą, zgodą i na naszą odpowiedzialność.
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Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i zebranie stosownych podpisów.
Klauzule zgody uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka będącego uczestnikiem Turnieju) zgromadzonych m.in. w niniejszym
formularzu oraz materiałach utrwalonych podczas turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turniej”) przez Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z
siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10 w celach zapewnienia uczestnikowi udziału w turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020.
Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału Turnieju.
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Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku uczestnika i jego wypowiedzi utrwalonych na potrzeby lub w związku z udziałem w turnieju
Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 organizowanego przez PZT i Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul.
Wiertnicza 126 (dalej „Ferrero”), bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których
wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy, promocji PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of
moving oraz Turnieju, a także ich ewentualnych przyszłych edycji, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz
zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem,
że forma prezentacji nie będzie obraźliwa. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim lub mojego dziecka wizerunkiem.
Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością.
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Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez PZT i Ferrero danych osobowych uczestnika zawartych w materiałach utrwalonych na potrzeby lub w związku
z Turniejem (w tym wizerunku i głosu uczestnika) w celach promocyjnych i marketingowych PZT, Ferrero, programu Kinder Joy of moving oraz Turnieju oraz ich
ewentualnych przyszłych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się
znajdują w Internecie (np. na stronach PZT, stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl/ kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na
stronach poświęconych Turniejowi i programowi Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na
billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero
dotyczących programu Kinder Joy of moving.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; (dalej: Rozporządzenie),
informujemy, że:
Administrator – Polski Związek Tenisowy (dalej „PZT”) z siedzibą w Warszawie (00-775) przy ulicy Konduktorskiej 4/10.
1. Administratorem danych osobowych uczestników, rodziców, opiekunów prawnych, osób wnoszących reklamacje, zebranych w niniejszym formularzu oraz
zebranych podczas i w związku z wyjazdem na międzynarodowy finał turnieju Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2020 (dalej „Turnej”), rozgrywany w terminie
13-18 listopada 2020 roku w Rafa Nadal Sports Center na Majorce, Hiszpania (w szczególności w postaci wizerunku i głosu uczestników, rodziców i opiekunów
zawartych na zdjęciach i w nagraniach audio-video) jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie (00-775), ul. Konduktorska 4/10. Z PZT można
skontaktować się poprzez adres email pzt.@pzt.pl lub pisemnie na adres siedziby PZT;
2. Podane dane będą przetwarzane przez PZT w celach zapewnienia uczestnikom udziału w Turnieju oraz w celach promocji Turnieju i podobnych imprez
sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody uczestników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach
archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do
zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;
3. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PZT, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z PZT, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane
mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane
do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Turnieju i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Turnieju jednakże nie
dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. PZT zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą
wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Turnieju jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;
Administrator – Ferrero
1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w związku z Turniejem (w tym: wizerunku, głosu
zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej „Ferrero“). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe
będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Turnieju i programie Kinder Joy of moving oraz ich ewentualnych
kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w
Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderjoyofmoving.pl oraz kinderjoyofmoving.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych
Turniejowi oraz Kinder Joy of moving) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach
oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder Joy of
moving;
3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te będą ̨ przetwarzane do czasu wycofania zgody
4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione będą ̨ materiały, spółkom z Grupy Ferrero, agencjom
marketingowym i public relations obsługującym Ferrero; podmioty te będą ̨ przetwarzały dane osobowe w imieniu Ferrero;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać
przekazane w formie materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
6. Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych, w tym do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców
mediów społecznościowych), odbiorcy tych danych gwarantują ̨ odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez odpowiedni mechanizm w postaci
decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską).
Prawa osób których dane dotyczą
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem
– usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes PZT.
4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
5. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. ;
6. Jeśli administratorem danych jest PZT, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PZT. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;
7. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze swoich praw o których mowa w pkt 1,2,4 powyżej kontaktując
się z inspektorem ochrony danych osobowych Ferrero na adres korespondencyjny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul.
Wiertniczej 126, z dopiskiem na kopercie: Dane osobowe: Kinder Joy of moving lub na adres email inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail:
iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając: Kinder Joy of moving.

