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

…………………, dn. ……………………

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dukli(MOSIR) i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach i zajęciach sportowych sekcji piłki siatkowej
działającej przy MOSIR oraz oświadczam iż, stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział
w zajęciach i zawodach sportowych. W przypadku zaistnienia przeciwskazań poinformuję o tym
instruktora.
…......................................................
(imię i nazwisko dziecka)
…......................................................
(data urodzenia dziecka)
…......................................................
(nr tel. kontaktowego do rodzica/opiekuna)

….................................................
(podpis członka sekcji sportowej)

…......................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych(RODO) oświadczam, że
wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli (MOSiR) w ww. zakresie do celów związanych bezpośrednio z udziałem
dziecka w zawodach i zajęciach sportowych sekcji piłki siatkowej działającej przy MOSIR.
…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na nieodpłatne
rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach promocyjnych
i informacyjnych MOSiR poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej tj. upublicznienie
w obszarze MOSiR oraz na stronach internetowych MOSiR. Jednocześnie oświadczam, iż:
1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek mojego dziecka może być
użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego,
2. wizerunek dziecka nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub
naruszać w inny sposób dobra osobiste dziecka,
…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przekazywanie danych
osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku dla: Ośrodka Kultury w Dukli oraz Urzędu Gminy w Dukli
w celach promocyjno-informacyjnych.
…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*

niewłaściwe skreślić

Ponadto oświadczam iż:
1. zostałem poinformowany, iż administratorem ww. danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Dukli ul. Armii Krajowej 1A, tel. 13 433 03 35, email:mosir@dukla.pl;
2. przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO, podanie przeze mnie
danych osobowych jest dobrowolne, mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. zostałem poinformowany o prawie wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, o
prawie żądania ich uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia jeżeli
inne przepisy tego nie ograniczają;
4. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów(w
przypadku wizerunku maksymalnie do 5 lat od zarejestrowania wizerunku);
5. zostałem poinformowany, że odbiorcami moich danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do danych
jedynie na podstawie przepisów prawa;
6. zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
7. zostałem poinformowany, że administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych;
8. administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania wobec
powyższych danych;
9. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tel. inspektorodo@onet.pl.
…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

