
OŚWIADCZENIE 

O UCZESTNICTWIE W  ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH NA KRYTEJ 

PŁYWALNI „NA FALI”  

 

Gostyń, data.............................. 

 

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

.………………………………………………………………………….. 

Imię 

 

…………………………………………………………………………… 

Nazwisko 

 

…………………………………………………………………………… 

Data urodzenia 

 

……………………………………… 

Telefon (rodzica, opiekuna)  

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA: 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania przez moich podopiecznych regulaminu 

zajęć zorganizowanych oraz regulaminu ogólnego krytej pływalni, a także stosowania się do poleceń 

instruktorów prowadzących zajęcia i obsługi oraz innych regulaminów obowiązujących na poszczególnych 

strefach basenowych.  

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 
Posiadam świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas 

uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych na krytej pływalni. Nie będę wnosiła/-ł żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatorów/trenerów/obsługi w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wystąpienia u moich 

podopiecznych innych chorób/urazów powstałych w trakcie zorganizowanych zajęć na krytej pływalni.  

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 
DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA   

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, które nie posiadają żadnych objawów zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2. Nie występują u nich żadne objawy infekcji wirusowej dróg oddechowych, w 

szczególności: katar, kaszek, duszności, gorączka.  

2. Osoby uczestniczące w zajęciach zorganizowanych na krytej pływalni nie przebywają na kwarantannie 

oraz w okresie ostatnich dziesięciu nie miały kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego 

4. Zajęcia mają charakter formalnie zorganizowany.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu. 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

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 oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka……………………………………………………………….…………….w celach kontaktowych oraz uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.  

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń. Kontakt z 
administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: osir@gostyn.pl,  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach kontaktowych 

oraz uczestnictwa w zajęciach  organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.   

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ,  

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego.  

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie 

danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

9. Zgoda jest dobrowolna.   

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

 

 

 

 

mailto:osir@gostyn.pl

