
 
REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU ‘FAMILY TENNIS CHALLENGE’ 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. ‘Family Tennis Challenge’ to program mający na celu upowszechnianie dyscypliny sportowej, jaką jest 

tenis wśród osób, które nie miały z nią wcześniej kontaktu, zwany dalej Projektem. 

2. Projekt dedykowany jest przedstawicielom wszystkich kategorii wiekowych, a jego podstawowym 

założeniem jest zaproszenie na rodzinne zajęcia reprezentantów różnych pokoleń. 

3. Zajęcia, w ramach realizacji Projektu, odbywać się będą na terenie województwa dolnośląskiego, w 

wybranych ośrodkach tenisowych. 

 

§ 2 

Sposób realizacji 

1. Zajęcia tenisowe, w ramach Projektu, prowadzą tylko i wyłącznie licencjonowani trenerzy Polskiego 

Związku Tenisowego (tj. animatorzy, instruktorzy i trenerzy z aktualnymi uprawnieniami nadanymi 

przez PZT). 

2. Dla realizacji zajęć trenerzy wykorzystają sprzęt sportowy przekazany przez Dolnośląski Związek 

Tenisowy. 

3. Kluby, na terenie których realizowany jest Projekt, zobligowane są do prowadzenia dokumentacji 

raportującej przebieg zajęć w postaci: 

1) Formularzy zgłoszeniowych, zawierających dane osób uczestniczących w zajęciach (Załącznik nr 

1) 

2) Faktur, dokumentujących koszty związane z realizacją zajęć (wynajem kortów oraz 

wynagrodzenie trenerów) 

4. Każdy z Klubów realizuje Projekt zgodnie z przyznanym mu indywidualnie zakresem godzinowym. 

Powyższe informacje zostaną przekazane Klubom w korespondencji mailowej, na adresy wskazane do 

kontaktu w treści umów zawartych w ramach Projektu. 

 

§ 3 

Dane osobowe - klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, 

że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 

(ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa) oraz Dolnośląski Związek Tenisowy (ul. Borowska 1-3, 

50-529 Wrocław); 

2) dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Projekt, 

w tym w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych a także w ramach ich przygotowania, 

zabezpieczenia, realizacji, zakończenia i rozliczenia; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

4) dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Projektu;  

5) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie danych osobowych przez uczestnika jest wymogiem warunkiem niezbędnym do 

uczestniczenia w Projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa 

udziału w Projekcie; 

8) uczestnik ma prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie pisemnej skierowanej na adres 

administratora danych; 

9) dane uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 


