OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany /a/:
….......................................................................................................................…………………………………......

Proszę postawić znak „X” w kratkach

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki:
....................................................................……………………………………….…………………………………..……………..
urodzonej/urodzonego w ………………………..................................... w obozie rekreacyjno-treningowym
w Białym Borze organizowanego w dniach 10-19 lipca 2018 r (zwanego dalej obozem letnim), przez
Agnieszkę i Bartosza Ciechanowicza.

Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu
dziecku/podopiecznemu udział w obozie letnim w Białym Borze. W przypadku konieczności
podawania leków podczas obozu letniego zobowiązuję się do pisemnego upoważnienia kadry do
podawania leków (plik do pobrania: Upoważnienie do podawania leków).

Wyrażam/nie wyrażam zgody na doraźne podanie leków przeciwgorączkowych lub przeciwbólowych.

Akceptuję Regulamin obozu letniego w Białym Borze organizowanego w dniach 10-19 lipca 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez
Bartosza i Agnieszkę Ciechanowicz w celu uczestnictwa w obozie letnim.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w relacjach
medialnych umieszczanych na stronach internetowych klubu oraz na nieodpłatne wykorzystanie
jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 24 Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*
Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest
Pomorska Akademia Aikido i Akademia Mini Piłki Siatkowej, ul. Łopuskiego 34, 78-100 Kołobrzeg
(dalej: my).

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa
Twojego dziecka/podopiecznego w obozie letnim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego
zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez
okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
4. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obozie letnim.
*RODO - Rozporządzenie 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.

…..........……..............

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

