................................, dn. ...................... 201... r.
ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH ZBĄSZYŃSKIEJ SZKÓŁKI SPORTOWEJ

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki
.......................................
………………………. ur. .......................................
w zajęciach sportowych organizowanych przez Gminę
Zbąszyń oraz Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w roku szkolnym 2018/2019.
Oświadczam, że
stan mojego zdrowia mojego dziecka nie budzi żadnych zastrzeżeń i nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
Organizator zajęć oświadcza, że nie ubezpiecza dodatkowo dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Transport będzie prowadzony przez firmę „GWAST”. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązuje się do
punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka z wyznaczonego miejsca.
1. .................................................................................... 1. .................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
2. .................................................................................... 2. .................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO IMPREZY/ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W ZBĄSZYNIU
Wyrażam zgodę na przetrwanie danych osobowych mojego dziecka przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
(dalej:ZCSTiR):
a) imię, nazwisko, miejscowość - w celu zapewnienia właściwej organizacji zajęć sportowych, w której będzie Pani / Pan dziecko uczestniczyło, w tym
ogłoszenie wyników podczas trwania imprezy/zajęć oraz ich publikacja: TAK / NIE
* (uwaga! zaznaczenie „nie” spowoduje niepodanie informacji o zajętym przez Panią / Pana miejscu)
b) imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu, - w celu powiadamiania o imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR: * TAK / NIE

c) zamieszczanie wizerunku (zdjęcia, nagrania wideo) (ze względów organizacyjnych prosimy zaznaczyć wszystkie)
1)

w siedzibie ZCSTiR

2)

na stronie internetowej ZCSTiR

3)

profilach ZCSTiR w mediach społecznościowych (np. facebook)

4)

ulotkach, informatorach, sprawozdaniach

5)

prasie

6)

przekazach telewizyjnych

7)

przekazach wideo w internecie, w tym na stronie ZCSTiR i serwisach zew. (np. YouTube)

w
celach
promocyjnych,
informacyjnych,
dokumentacyjnych
i
sprawozdawczych
o organizowanych
przez ZCSTiR wydarzeniach i o działalności ZCSTiR.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń) informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 306 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.).
4. Cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka zostały wskazane powyżej.
5. Dane osobowe Pani / Pana dziecka będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od dnia zakończenia imprezy/zajęć, w której Pani/Pan
uczestniczył(a).
6. Dane osobowe Pani / Pana dziecka nie są udostępniane podmiotom innym niż określone w przepisach prawa (z wyjątkiem podmiotów określonych w
powyższej zgodzie).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne.
9. Ma Pani/Pan prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”), d) ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo do zmiany zakresu wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*właściwe zaznaczyć
.....................................................................
czytelny podpis opiekuna prawnego/ rodzica

