
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA w roku 2020/2021

Deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach nauki pływania 
w terminie….....................................................................
w dniu (dniach).......................................w godzinach...................................w grupie..........................
u instruktora...............................................................................................................................

(imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna)
….......................................................................................................
(telefon kontaktowy)
…........................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika zajęć)
…............................................................................................................................................................
                                                                             

1. Regulamin nauki pływania oraz pływalni GCKiS stanowi integralny załącznik niniejszej deklaracji. Rodzic/opiekun prawnyuczestnika zajęć 
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i będzie go przestrzegał.

2. Rodzic/ prawny opiekun oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki pływania przez uczestnika zajęć. 

3. Rodzic/opiekun prawny oświadcza,   że dziecko jest zdrowe i nikt z rodziny i bliskich osób, z którymi ma kontakt nie przebywa na 
kwarantannie związanej z zachorowaniem na COVID- 19. 

4. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jest świadoma/y zagrożenia dla zdrowia i możliwości zarażenia się dziecka w trakcie zajęć 
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w okresie pandemii COVID-19.

                                                                                                            Data/ Podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA 2020/2021
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) przekazuje Panu/Pani  informację dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku
z uczestnictwem w zajęciach nauki pływania. 
1. Administratorem danych osobowych jest:
    Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10 A,  58-130 Żarów
2. Cel przetwarzania danych:
   zapisy na zajęcia, wykonywanie zdjęć i filmów podczas treningów, zajęć, imprez i opublikowanie ich na stronie internetowej Gminnego       
   Centrum Kultury i Sportu w Żarowie www.centrum.zarow.pl  , Urzędu Miejskiego www.um.zarow.pl, na profilu Facebook GCKiS oraz w mediach    
   lokalnych a także cele archiwalne i promocja Administratora. 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych :                                                                                                                                                                                            
Art 6 ust.1 lit. a RODO,  Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO
4. Okres przechowywania danych: 
  w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie atr. 6 ust. 1 lit. A  RODO w trakcje trwania deklaracji uczestnictwa w zajęciach w         
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO do czasu wyrażenia sprzeciwu
Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

 1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi udział w zajęciach nauki pływania 2020/2021
 2. Ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych przesyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Administratora
• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 RODO
• wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią powyższej informacji, rozumiem jej treść i jestem świadoma/y swoich uprawnień w zakresie ochrony 
moich danych osobowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, takich jak dane osobowe podane w zgłoszeniu 
uczestnictwa w nauce pływania 2020/2021 oraz wizerunek we wskazanym powyżej zakresie. 

….....................................................................................
(data i czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

      

http://www.centrum.zarow.pl/

