
 

KARTA UCZESTNIKA – SZKÓŁKA PŁYWANIA „ORKA”    

  

IMIĘ I NAZWISKO     ...............................................................................................................................  

WIEK                             ..............................................................................................................................  

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO    ...........................................................  

  

Oświadczam, że zgłaszam udział mojego małoletniego dziecka w odpłatnych  zajęciach 

doskonalenia umiejętności pływania prowadzonych w ramach Szkółki Pływania „ORKA”               

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.  

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                                    

w powyższych zajęciach.  

Zapoznałam/em się  i akceptuję treść Regulaminu Doskonalenia Umiejętności Pływania Szkółki 

Pływania „ORKA” oraz Regulaminu Pływalni Fala obowiązujących w Ośrodku Sportu  i Rekreacji 

w Trzebownisku, które to regulaminy są znane również dziecku.   

  

………………………………….  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę dla OSiR w Trzebownisku na fotografowanie mojego 

dziecka podczas zajęć doskonalenia pływania w ramach szkółki „ORKA” do celów edukacyjnych. 

Zgoda  ta może być odwołana w każdym czasie.  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę dla OSiR w Trzebownisku w celach promocji Szkółki 

Pływania „ORKA” prowadzonych przez OSIR tj. na umieszczanie wizerunku przez OSiR               

w Trzebownisku na stronie internetowej OSIR, facebook lub na innych materiałach 

promocyjnych Administratora związanych z prowadzoną działalnością. Zgoda ta może być 

odwołana w każdym czasie.  

  

  ………………………………….  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

2016 r.(tj. RODO)  Administrator OSIR informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana i Pana dziecka danych osobowych jest Ośrodek  

Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi;  36-001 Trzebownisko; Nowa 

Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  z którym można skontaktować się 

bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.  

3. Podane przez Rodziców/Opiekunów dane osobowe przetwarzane będą   w celu realizacji 

umowy  o świadczenie usług w zakresie doskonalenia umiejętności pływania w ramach 

Szkółki ORKA  (na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f  RODO), w tym do kontaktu                           

z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego w sprawach z tym związanych,  

4. W przypadku udzielenia dodatkowych zgód na  przetwarzanie wizerunku dziecka w celu: 

edukacyjnym bądź promocyjnym, odbywać się będzie ono na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) 

RODO.  

5. Podane  przez  Rodziców/Opiekunów  dane  osobowe  mogą  być udostępniane:  

a)dostawcom usług informatycznych lub audytowych na podstawie zawartych umów,  

b)podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym 

czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do zakończenia kursu 

lub do momentu wycofania zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody- na warunkach określonych w przepisach 

RODO.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania 

uniemożliwia zawarcie i  realizację umowy tj. uczestnictwo dziecka w kursach nauki 

pływania. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania w celach edukacyjnych lub 

promocyjnych, uniemożliwi wykorzystanie wizerunku dziecka w tych celach.  

  

  
Oświadczam, że zapoznałem sie z treścią powyższej informacji.  

   ………………………………….  
                                                                                 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


