
                  Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) 
na udział dziecka w otwartych zajęciach sportowych w ramach Narodowego Dnia Sportu 11 września 2021 roku  

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………..…………………………………………………………..………............       
                                                                                                                                 imię i nazwisko/ rok urodzenia 

ucznia szkoły        ……..…………………………   
                                  nazwa szkoły 
w otwartych zajęciach sportowych,  które zostaną przeprowadzone w dniu 11 września 2021 r., organizowanych przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sosnowcu i oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  w nich 
uczestniczyło. 
 
  Wyrażając zgodę jestem świadoma/y zagrożeń jakie związane są z pandemią koronawirusa COVID 19. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko według mojej wiedzy jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od NNW. 

 
………………...........................................             ..................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                           Zgoda na wykorzystanie wizerunku                   
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  

mojego dziecka  poprzez zamieszczenie zdjęć wykonanych podczas otwartych zajęć sportowych na stronach internetowych i w 
mediach społecznościowych miasta, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Fundacji Zwalcz Nudę (organizatora 
Narodowego Dnia Sportu). 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  
i wyłącznie w celu promocji i działań informacyjnych organizatorów imprezy.  
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 *niepotrzebne skreślić 
 

………………...........................................             ..................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                       Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) 
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dyrektor 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sosnowcu informuje, że: 
• administratorem danych osobowych uczestników 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 Paweł 
Szewczyk, kontakt: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl 
• dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia                     i 
promocji otwartych zajęć sportowych;  
• dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę.  
• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• rodzic/opiekun prawny 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 uczestnika 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.; 
• dane udostępnione przez opiekuna prawnego uczestnika 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. 
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