
Załącznik zgoda rodziców 

KARTA INFORMACYJNA 

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Azymut 

Siedliska z/s w Sitańcu, sitaniec 422, 22-400 Zamość (w skrócie UKS Azymut Siedliska).  

2. Przedstawicielem Administratora jest Prezes UKS Azymut Siedliska – Piotr Chabros, 

pitt144@wp.pl  

4. Dane, jakie przetwarzamy:  

 -  Pani/Pana dane konieczne w celach organizacyjnych – imię, nazwisko, rocznik, klasa, 

szkoła,  

 - Pani/Pana dane do kontaktu – numer telefonu,   

 - Pani/Pana wizerunek utrwalony na zdjęciach, 

 4. Dane przetwarzane są w celu komunikacji z Panią/Panem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. 

(RODO).  

5. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Kodeksu Cywilnego.  

6. W celach organizacji danego wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO.  

7. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f będą przechowywane w czasie 

niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych 

związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej 

niż 50 lat.  

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające, którym 

zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, firmy 

ubezpieczeniowe, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty 

telekomunikacyjne, obsługi prawnej.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegały profilowaniu.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie może uniemożliwić 

realizację celów, o których mowa powyżej.      

Zapoznałem się z kartą informacyjną Administratora 

  

...........................................................................................  
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ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA W 

ZAJĘCIACH SPORTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ UKS AZYMUT SIEDLISKA 

 

My, niżej podpisani / Ja, niżej podpisany/a, wyrażam/y zgodę na uczestnictwo 

naszego/mojego dziecka (imiona i nazwisko) 

……………………………………………………….................................................................  

w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach, organizowanych przez UKS Azymut 

Siedliska. Oświadczam(y), że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby nasze/moje 

dziecko/dzieci uczestniczyło w w/w działaniach organizowanych przez UKS. Wyrażam/y 

zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna i organizatora zawodów, związanych z 

zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. Oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszego/mojego dziecka/dzieci przez UKS 

Azymut Siedliska oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i 

informacjach dot. w/w działań sportowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Tekst jednolity z dn. 25.11.2015 r. poz. 2135).  

  

.....................................         .......................................................        ....................................... 

miejscowość i data       czytelny podpis rodzica/ców lub opiekuna/ów   telefon kontaktowy  

 

data i czytelny podpis 

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA/DZIECI 

  

Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

mojego dziecka/dzieci 

 ........................................................................................................................................... 

przez UKS Azymut Siedliska, w celach promocyjnych i rejestracyjnych, poprzez ich 

publikację na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl, na stronie www.gminazamosc.pl, w 

Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, w materiałach promujących UKS Azymut. 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, i że mam prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

  

........................................................................................................................................  

data i czytelny podpis  

  

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA/DZIECI 

  

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dzieci 

  

....................................................................................................................................................... 

przez UKS Azymut Siedliska, w celu organizacji treningów, zawodów, zgrupowań i obozów 

w roku 2018 i 2019, utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas tych wydarzeń, 

których było/były uczestnikiem, w celach promocyjnych UKS Azymut Siedliska, poprzez ich 

publikację na stronie www.gminazamosc.pl, na stronie www.azymutsiedliska.cba.pl, na 

stronie www.gminazamosc.pl, w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, w materiałach 

promujących UKS Azymut Siedliska (zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). Zostałem/am poinformowany/a, że 

wyrażenie zgody jest dobrowolne, i że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

  

........................................................................................................................................  

data i czytelny podpis  

  


