
                     
    

Załącznik nr 1 
 

  
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach sekcji wspinaczkowej organizowanych 

przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy  

  

Imię i nazwisko uczestnika:  

Data urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail kontaktowy:  

  

 

Oświadczenia  

  
• Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
• Transport na treningi zapewnię dziecku we własnym zakresie.   
• Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

treningach i zawodach wspinaczkowych. Lekarz rodzinny nie widzi przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach sportowych.   

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez  
Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy  zgodnie z godnie z Rozporządzeniem 
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 (RODO).    

• Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu  
i przyjęciem na siebie obowiązku uiszczania opłaty za udział w zajęciach. 

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas w/w zajęć. Zdjęcia zostaną wykorzystane m.in. w materiałach 
promocyjnych, lokalnej prasie, stronach www i mediach społecznościowych w celach 
związanych z upublicznianiem relacji z ich przebiegu. Zostałem powiadomiony, że 
wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich 
poprawy.  

• Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzaniu 
danych osobowych. 

 

 

  

_____________________________________________ 

data oraz podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego  

  

  

  

  

  

  



                     
    

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO niniejszym 

informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 

Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, e-mail: biuro@cksip.szczawnica.pl. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy:  

m.ciesielka@cksip.szczawnica.pl. 

3. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu i w związku 

z realizacją zajęć sportowych organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 

Szczawnicy. 

4. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit 

a) RODO w celu przeprowadzenia zajęć, a także realizacji uprawnień z tytułu licencji na 

korzystanie ze zdjęć. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

7. Podanie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych wymaganych w 

formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne w przypadku udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury, 

Sportu i Promocji w Szczawnicy. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale konieczna w celu zgłoszenia 

udziału w zajęciach. 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

 


