
 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie udziału  mojego syna/córki …………………………………………………,         ………………………………….… 
                                                                                               imię i nazwisko                                             data urodzenia 

w ……………………………………………………………………………………………………………………… zorganizowanym w  
nazwa wydarzenia 

dniu  ……………………………………………..… w ……………………………………………….. /wyjazd godz. ……………….,  
                                    data                                                                                   miejscowośd 

planowany powrót godz. ………………./ 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w w/w. wydarzeniu.  
II. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest mi znany i nie ma żadnych przeciwskazao do udziału mojego syna/córki w/w. 
wydarzeniu. 
 
III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka uczestniczącego w zawodach sportowych i rekreacyjnych 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadao statutowych Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 
NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, w tym udziału w zawodach sportowych i rekreacyjnych. Celem 
przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła, klub sportowy, dyscyplina sportowa jest udział w 
zawodach sportowych. znam swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych mojego dziecka. 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 

………………………………………………………………….……………… 
 

IV. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka uczestniczącego w zawodach sportowych i rekreacyjnych 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęd i filmów z udziałem mojego dziecka z uczestnictwa w zawodach 

sportowych i rekreacyjnych w celu: 

1. Realizacji zadao statutowych Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 

Łomazach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 

2. Promocji Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach 

3. Promocji osiągnięd dziecka 

4. Krzewienia idei rozwoju kultury fizycznej. 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęd i filmów na stronie internetowej Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach [ niwkalomazy.webnode.com ] oraz publikację zdjęd w gazetach, czasopismach, 

folderach promujących działalnośd Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Łomazach lub o niej informujących. 

Data i podpis rodzica lub opiekuna dziecka 

 

…………………………………………………………………………… 

V. Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku zostałem poinformowany, iż: 
1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest: ULKS NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, 
ul. Szkolna 18a, 21-532 Łomazy, kontakt tel.: 833417536 lub poprzez e-mail: niwkalomazy@gmail.com 
2. Z inspektorem danych osobowych można skontaktowad się poprzez e-mail: (iod@lomazy.pl). 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao statutowych ULKS NIWKA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku w celu: 

a) realizacji zadao statutowych Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomazach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27.04.2016 

b) promocji Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach 
c) promocji osiągnięd dziecka 
d) krzewienia idei rozwoju kultury fizycznej. 

4. Odbiorcami danych osobowych dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności 
Zarządy Szkolnych Związków Sportowych 
5. Dane osobowe dziecka w systemie będą przetwarzane przez czas pobierania nauki w szkole lub do dnia wycofania zgody na 
uczestnictwo. Zgodę można wycofad w każdej chwili. Wycofanie zgody należy złożyd na piśmie do administratora. Wycofanie zgody wiąże 
się z zaniechaniem przetwarzania od dnia otrzymania pisma przez administratora 
6. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkowad będzie odmową udziału dziecka w 
zawodach 
7. Odbiorcami wizerunku będą wszyscy korzystający z mediów  
8. Dane dziecka w postaci wizerunku będą przetwarzane do dnia wycofania zgody. Zgodę można wycofad w każdej chwili. Wycofanie 
zgody należy złożyd na piśmie do administratora. Wycofanie zgody wiążę się z zaniechaniem przetwarzania wizerunku od dnia otrzymania 
pisma przez administratora. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści podanych danych oraz możliwości ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo 
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Paostwa dziecka. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
11. Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Data i podpis rodzica lub opiekuna dziecka 

 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………                                                                         …………….………………………………… 
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