
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w sprawach 
uczestnictwa w zajęciach sportowych, zawodach sportowych i obozach sportowych. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pływackie “Skalar”z siedzibą w 
Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99, zwane dalej „Administratorem”.  

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: skalar.slupsk@op.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. „a” i lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego u Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 
dnia 2016.05.04). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 
z: 
1) rekrutacją Pani/Pana dziecka na zawodnika TP”Skalar”, uczestnictwa w zawodach, mityngach, 

obozach organizowanych przez Administratora, 
2) realizacją umowy o świadczenie usługi ,   
3) realizacji obowiązków ustawowych związanych z księgowością i rachunkowością oraz 

obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, 
4) informowania w sposób umożliwiający identyfikację Pana/Pani oraz Pani/Pana dziecka w ramach 

rekrutacji na zajęcia TP “Skalar” w, zawodach, mityngach, i obozach oraz uczestnictwa w/w 
wymienionych, 

5) uwidocznieniem w dokumentach potwierdzających uczestnictwo w zajęciach         (treningach, 
zawodach, mityngach,obozach organizowanych przez Administratora), 

6) komunikacją z Panem/Panią. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą: 

1) osoby trzecie w przypadku informowania w sposób umożliwiający identyfikację Pana/Pani w 
ramach informowania o obecności na zajęcia w TP”Skalar”, zawodach, mityngach, obozach (np. 
trener), 

2) osoby trzecie w celu pozyskiwania  rozliczania środków publicznych (np. dotacje), 
3) podmioty świadczące działalność pocztową, kurierską lub informatyczną. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w 
zawodach, mityngach, obozie organizowanych przez Administratora.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby własnej, dziecka własnego lub przysposobionego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia rekrutacji na udział w zajęciach w TP 
“Skalar”, zawodach, mityngach, obozach oraz  uczestnictwa w/w usłudze. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie rozpoczęcie rekrutacji oraz 
uczestnictwa w zajęciach w  TP “Skalar”, zawodach, mityngach, obozach sportowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z ww. informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych.  

 
......................................... 

                      (data i podpis)  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA  

NA UDZIAŁ DZIECKA W  zajęciach sportowych, zawodach sportowych, mityngach, obozach sportowych. 
Towarzystwa Pływackiego “Skalar” 

W SŁUPSKU 
 

1. Dane rodzica/opiekuna prawnego* 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy, e-mail   

2. Dane rodzica/Opiekuna prawnego* 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy, e-mail   

3. Dane córki/syna 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy, e-mail   

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

1. Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę pozostającego pod moją opieką prawną dziecka na aktywny 
udział w zawodach Towarzystwa Pływackiego “Skalar”.  

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ww. 
przedsięwzięciu. 
3. Wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej (zdjęć, filmów, itp..) z 
zachowaniem anonimowości danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z realizacją i 
promocją działań Towarzystwa Pływackiego “Skalar”. 

*niepotrzebne skreślić 
● w przypadku istnienia tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego, proszę dopisać JEDYNY 

OPIEKUN 
 

 
…………………………………………….                                 …………………………………………..                   
     Miejscowość i data                                                             Podpis czytelny rodzica/opiekuna                                                                                             


