
 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ferie 2020 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO – RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..…. 

Miejsce zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu): 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Telefon: ……………………………………………… 

II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………...         

zgłaszam moje dziecko (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………......................... 

do udziału w zajęciach sportowych w dniu/dniach....................................................................................  

organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu al. Mireckiego 4 oraz oświadczam że: 

 moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach 

sportowych; 

● posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje                                      i 

dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………….…………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka zawartych w deklaracji 
uczestnictwa, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zajęć sportowych. 

 

……………………….…………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 Wyrażam/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka po skończonych zajęciach 

 (wyrażając zgodę biorę odpowiedzialność za jego samodzielny powrót).  

 

……………………….…………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Jednocześnie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy informuje, że: 

• administratorem danych osobowych wychowanków placówki oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego   z siedzibą w Sosnowcu,  przy al. Mireckiego 4; 

• inspektorem ochrony danych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym jest pracownik Centrum Usług Wspólnych, Pan Przemysław 

Szewczyk, kontakt: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl 

• dane osobowe wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań 

statutowych placówki: opiekuńczo, dydaktyczno-wychowawczych, w tym: dla celów realizacji umów zawartych z placówką oraz 

kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług; 

• dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. 

Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, kancelarie prawne lub gminne 

jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej); 

• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa do 24 stycznia 2020 roku. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• rodzic/opiekun prawny wychowanka placówki posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• rodzic/opiekun prawny wychowanka placówki ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub rodzica/opiekuna 

prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• podanie przez rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym. Jeżeli rodzic/ opiekun 

prawny nie poda danych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować 

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będzie mógł zrealizować określonego celu, dla którego zebranie danych 

osobowych jest niezbędne (np.: brak uczestnictwa w zajęciach). 

• dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka placówki nie będą podlegały profilowaniu. 

• administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, 

przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

*niepotrzebne skreślić 


