
Załącznik Nr …. Polityki Ochrony Danych 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W WYJAZDACH SPORTOWYCH 

(TRAMPOLINY/LODOWISKO/BASEN)* 

 
..........................................................   Imię i Nazwisko syna/córki*: ………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
      Drużyna (szkoła):       ………………………………………………... 
 

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

adres zamieszkania 
 

..........................................................   
tel. kontaktowy 
 

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

PESEL dziecka 
 

Na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a  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 zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. reprezentowanego przez Kierownika,  siedziba: M.N. Mysłowskiego 

11,  

39-230 Brzostek moich danych osobowych:  

 
1) Imię i Nazwisko 

2) Adres zamieszkania  

3) Pesel  

4) Telefon kontaktowy do rodzica lub prawnego opiekuna  

5) informację o stanie zdrowia dziecka:……………………………………………………………….. 

w celu związanym z  wyjazdem  

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki: ………………………………………………...……………  

oraz zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem 
 

Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2018r., poz 1191 z późn.zm.) i art. 23 ustawy z dn. 23 kwietnia  1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 

1025 z późn. zm) na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej 

i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) w formie publikacji, takich jak:: 

1) Udostępnienie na stronie internetowej OSIR-  zezwalam/nie zezwalam* 
2) Zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurkach, gazetach 

lokalnych w związku z udziałem w zawodach sportowych i innych formach aktywności fizycznej-  

     zezwalam/ nie zezwalam* 
Oświadczam, że: 

 Zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną. Rozumiem, że moje dane osobowe nie będą wykorzystywane 

do innych celów niż zostały pierwotnie zebrane. Rozumiem, że przysługują mi prawa: dostępu do treści 

swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do 

przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Odbiorcami danych będą instytucje 

upoważnione z mocy prawa. Pełny tekst klauzuli znajduje się na stronie OSIR – u : www.osir.brzostek.pl. 
 ogólny stan zdrowia mojego syna/córki* pozwala, aby mógł/a wziąć udział w wyjeździe do……. 

 biorę pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody materialne wyrządzone przez syna/córkę* . 
 

* niepotrzebne skreślić      ………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 

http://www.osir.brzostek.pl/

