
 
 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

UCZESTNICTWA 
 

 

     
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

………………………………………………………….……....……… 

 

 

 

Numer PESEL 

 

 

 
          

 

 

Data urodzenia 

 

…………  -  …………  -  ……………………… 

 

Adres domowy 

 

……………………………………………………………...………….. 

 

Kontakt telefoniczny 

 

……………….......……     ……………..….………    

                                                                 mama                                  tato                                 
 
 
 

         Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach Programu 

 „Umiem Pływać” i akceptuję regulamin Programu. 
 

 
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.  ............................................................................ 
                                                                                  
                                                                                  ............................................................................ 

 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Programu „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Pana/Pani programu „Umiem Pływać” jest Klub 

Pływacki MOTYL MOSiR Stalowa Wola w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15. 

2) Inspektor Ochrony Danych – tel. 668 665 687. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie 

Art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące   

w realizacji usług. 

6) Pan/Pani posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

7) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Pływacki MOTYL 

MOSiR Stalowa Wola w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 w celach określonych w pkt. 1-8 

niniejszej klauzuli. 

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli do promowania działań związanych       

z propagowaniem sportu i rekreacji wśród dzieci poprzez upowszechniania zdjęć oraz 

materiałów filmowych w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

 

……………………….....…..                            …....…………………………………..                        
miejscowość i data                                              podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 

 


