Zgoda Rodzica / Opiekuna pranego na udział w przedsięwzięciu sportowym

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego

Nr telefonu kontaktowego

Adres zamieszkania

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Imię i nazwisko dziecka

w następującym przedsięwzięciu sportowym:
Nazwa przedsięwzięcia sportowego (evencie / imprezie / zawodach / zajęciach / wyjeździe)

organizowanym przez GOSIR w Gniewie w dniu / dniach 1:
Termin przedsięwzięcia

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem organizowanego przedsięwzięcia sportowego i
akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie posiadam przeciwwskazań
zdrowotnych na udział w tego typu przedsięwzięciach sportowych 2. Wyrażam zgodę na
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub
zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka
ze szpitala. Jako rodzic / opiekun prawny zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę do miejsca realizacji
przedsięwzięcia sportowego i jego powrót do domu.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (motyw 42 RODO)
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.
Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w następujących celach:
a) przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej zgodzie oraz we wszelkich
dokumentach, które są niezbędne dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i samego udziału w
przedsięwzięciu sportowym mojego dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie
danych osobowych),
b) przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Zasad Bezpieczeństwa podczas
przedsięwzięć sportowych organizowanych przez GOSiR w Gniewie,
c) przetwarzanie, rejestrowanie, zwielokrotnianie (dostępnymi technicznie metodami) i
publikowanie danych osobowych mojego dziecka w tym wizerunku na stronach internetowych,
mediach społecznościowych oraz w prasie, mediach, wydawnictwach, itp.
 Oświadczam jednocześnie, iż moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka przekazuję
 dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą.
 Oświadczam, iż rozumiem że podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do udziału mojego
dziecka w przedsięwzięciu sportowym.
Oświadczam również, iż zostałem(-łam)
przez
administratora danych zapoznany(-na)
z przysługującymi mi prawami oraz sposobami ich realizacji:
1. O celu i sposobach przetwarzania danych osobowych,
2. Prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania,
3. Prawie do przeniesienia swoich danych,
4. Żądania ograniczenia ich przetwarzania,
5. Możliwości żądania ich usunięcia.
6. Możliwości cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało
wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie
podstawie przetwarzał dane osobowe.

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Podstawa prawna Art. 6 pkt. 1 lit. a, Art. 9 pkt 2 lit a. RODO
1 . Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1
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Niepotrzebne proszę skreślić
eventach / imprezach / zawodach / zajęciach / wyjeździe

Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia sportowego
organizowanego przez GOSiR w Gniewie
 Oświadczam, iż według swojej najlepszej wiedzy, moje dziecko nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Zobowiązuję się również do
wyegzekwowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przedsięwzięcia sportowego
organizowanego przez GOSiR w Gniewie, w tym do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub
inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos, przez cały okres trwania wydarzenia w czasie kiedy
 moje dziecko nie będzie brało w nim aktywnego udziału.
 W przypadku zagrożenia wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
stacjom sanitarno-epidemiologicznym. Wyrażenie zgodny nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne
 do udziału w przedsięwzięciu sportowym organizowanym przez GOSiR w Gniewie.
 Oświadczam, iż moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w przedsięwzięciu
sportowym organizowanym przez GOSiR w Gniewie oraz rozważyłem i oceniłem charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożeniem wypadkiem,
możliwość odniesienia obrażeń ciała, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dobrowolnie
decyduję się podjąć to ryzyko oraz start dziecka na moją odpowiedzialność.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zapisów oraz
wizerunku dziecka – utrwalonego podczas jego udziału w przedsięwzięciu realizowanym przez GOSiR
w Gniewie do celów związanych z promocją zawodów na stronie organizatora oraz prowadzonych
przez niego mediach społecznościowych

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83140 Gniew, NIP: 5932408512, REGON: 192992449.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony
Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych dziecka i realizacji Państwa praw pod następującym adresem poczty
elektronicznej: biuro@gosirgniew.com lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul.
Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.
3. Pana(ni) dane osobowe oraz dane osobowe Pana(ni) dziecka przetwarzane będą w celu:
a. Udziału w zawodach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
c. Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie
reklamacji, obsługi gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d. Promocji i reklamy – zgodnie z art.. 6 ust 1 lit a RODO - w zakresie udzielonej zgody na publikację wizerunku,
e. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych Pana(ni) dziecka będą osoby lub podmioty, którym dane
zostają udostępnione w celu umożliwienia uczestnictwa w przedsięwzięciu sportowym. W sytuacji wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego Pana(ni) dane osobowe zawarte w formularzu zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych oraz danych osobowy Pana(ni) dziecka do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Pana(ni) dane osobowe oraz dane osobowe Pana(ni) dziecka będą przechowywane przez okres wymagany prawem oraz do
momentu odwołania zgody w zakresie danych, dla których została wyrażona zgoda. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe,
ale jest niezbędne do udziału w zawodach.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych Pana(ni) dziecka decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
8. Posiada Pan(ni) prawo do:
✓ żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
✓ ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
✓ żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
✓ lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
✓ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
9.

Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz
na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://gosirgniew.com/polityka-prywatnosci

