
 

 

 
 
 
…............................................................................. 
                             Imię i Nazwisko  
 
…..............................................................................  
                                   /adres, tel./  

 
 

OŚWIADCZENIE SĘDZIEGO/TRENERA/SEKUNDANTA 
 

  W związku z moim udziałem w VII Turnieju Karate Kyokushin „SARI CUP 2021” w Żorach w dniu 26.06.2021r     

    1. Oświadczam, że nie choruje na koronawirusa, nie miałem/am na przestrzeni ostatnich czternastu dni świadomej 
styczności z osobami zakażonymi koronawirusem oraz nie jestem objęty/ta kwarantanną z powodu koronawirusa. 
    2. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w turnieju. 
    3. Zdaję sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez osoby 
pracujące podczas organizacji zawodów istnieje ryzyka zakażenia. Jestem świadomy możliwości zakażenia. 

    4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów imprezy i zawartymi w nim zasadami przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w czasie zawodów i obowiązuję się do ich przestrzegania. 

    5. Oświadczam, że zobowiązuję się do poznania podstawowych zasadach reżimu sanitarnego, przestrzegania zasad 
higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk) oraz dystansu społecznego. 

    6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do przygotowania oraz 
przeprowadzenia turnieju.  

    7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z przeprowadzeniem          
i promocją turnieju.  

    8. Dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 
fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

  9. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa 
Śląskiego, Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu dni. 

  10. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w turnieju, jest Klub Sztuk Walki 
Shogun Żory z siedzibą w Żorach, ul. Osińska 22. Po zakończeniu turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą 
udostępniane osobom trzecim poza komunikatem końcowym z zawodów.  
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