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ZGODA RODZICÓW 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu  

„Sportowe Ferie 2022”. 

 

Oświadczam również, że mój syn/córka nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. 

Ponadto informuję, że zdaję sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uprawianiem sportu oraz że dziecko 

uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność. 

Dodatkowo oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na miejsce zajęć 

oraz bezpieczny powrót do domu po zajęciach. 

 

 

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

                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 



Projekt  „Sportowe Ferie 2022” współfinansowany z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, realizowany w 

ramach zadania "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja 

Zima 2022” 

 

Obowiązek informacyjny w związku z  udziałem w projekcie „Sportowe Ferie 2022” 

 

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) . 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu: 

• udziału w zadaniu publicznym- Sportowe ferie 2022 - art.6 ust.1 lit.b R.O.D.O.* Inicjatywa 

realizowana w ramach współfinansowania z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, 

realizowane w ramach zadania "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas 

ferii zimowych - Akcja Zima 2022" 

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: Urzędu Miasta Hajnówka. 

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. 

 

 
Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych/ mojego dziecka. 
 
☐ wyrażam zgodę na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych i w 

mediach społecznościowych Administratora; 
 

 
.............................................      ……..………….......................................... 
/data/         podpis uczestnika/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 


