
 

   

 

 
 

Obowiązek informacyjny w związku z wypełnieniem ankiety medycznej w związku z udziałem 

w projekcie „Bramkarz ostatnia ostoja drużyny”: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 

Hajnówka. 
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:  

a) podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, zapewnieniem standardów bhp w 

miejscu działania Administratora i zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych, a także pomiaru 

temperatury u osób wchodzących na teren Administratora – art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, 
b) udziału w projekcie „Bramkarz ostatnia ostoja drużyny” dofinansowanego ze środków programu "Działaj 

lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce  - art.6 ust.1 lit.b R.O.D.O.* 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych, w tym 

w szczególności do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego lub wskazanym przez nich specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na 

rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanego przez niego 

krajowych specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej oraz 

operatora Podlaskie Lokalnie - Fundacji „Okno na Wschód”. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie 

ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 

wykonania obowiązków Administratora. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym: 
 

Ja, …………………………… zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych mojego dziecka. 
 

☐Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka.  
 

 

……………………………………   …………………………………………………………… 
/Miejscowość, data/    /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

osoby sprawującej pieczę zastępcza 1 
 

 

 

1.  Skreślić niepotrzebne 
*rozpowszechnianie i utrwalanie wizerunku – art.6 ust.1 lit.a R.O.D.O. 


