Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego*
dziecka
biorącego
udział
w
zajęciach
sportowo
–
rekreacyjnych
organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w ramach
Wakacji z OSiR 2018

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej
.........................................................................................
ur. .......................adres zamieszkania............................................
w zajęciach pn. .........................................................................
Udział w zawodach jest dobrowolny i za zgodą rodziców bądź opiekunów.

Oświadczenia/zgody obowiązkowe
 Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,
które mogą utrudniać bądź uniemożliwić jego/jej udział w zajęciach sportowo –
rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Suwałkach celem prawidłowego wykonania zadań statutowych i innych prawnych
obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach ( podstawa prawna :
art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 Wyrażam zgodę na publikację materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka,
zarejestrowanych podczas ww. zajęć oraz na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka
przez Organizatora do celów działalności wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
Podanie danych osobowych dziecka oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale
stanowi niezbędny warunek uczestnictwa dziecka w zajęciach.

……………………………………………… dnia ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………………
Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez
Dyrektora Waldemara Borysewicza. Kontakt z administratorem danych osobowych: Dział Sportu
Rekreacji i Marketingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach – tel. 87 566 32 81
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?
a)wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
b)w
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d)na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – przesyłanie informacji.
Czy musisz podawać dane osobowe?
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Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w zajęciach na
które zostanie zgłoszone. Dane dziecka mogą być przetwarzane także po tym termie w celach
statystycznych i archiwalnych.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, ich
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. W odniesieniu do przetwarzania,
które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

