..………………………………………

Klauzula Informacyjna

….……………………………..

(Imię i nazwisko uczestnika zajęd, wiek)

(numer telefonu do opiekuna)

1.
OŚWIADCZENIE

2.

Oświadczam, że moje dziecko nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazao do

3.

udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, które odbywają się i są organizowane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie
przy ul. Oławskiej 3a, w ramach akcji „STRAJK NAUCZYCIELI 2019”.
Dziecko uczestniczy w zajęciach na moją odpowiedzialnośd.
Zobowiązuje się odebrad dziecko po zakooczonych zajęciach/wyrażam zgodę na
samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakooczonych zajęciach* (*właściwe
zaznaczyd)

4.
5.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z:
Regulaminem korzystania z Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej/Hala Sportowa/Fitness
Klub/Pływalnia „Pingwin”* (*właściwe zaznaczyd) w trakcie trwania akcji „STRAJK NAUCZYCIELI
2019”.

Warszawa, dnia………………………………

…………..…………………………………..

6.

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Wyrażam zgodę, na:
- przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w zakresie niezbędnym w celu udziału
w zajęciach w ramach programu „STRAJK NAUCZYCIELI 2019”.
TAK / NIE (proszę zaznaczyd odpowiednie)

7.
8.

Administratorem Paostwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa;
W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych,
można skontaktowad się pod adresem e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl;
Podane przez Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału dziecka
w zajęciach podczas akcji „STRAJK NAUCZYCIELI 2019”. Przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia
podpisania zgody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Paostwu prawo do:
 dostępu do treści danych,
 żądania sprostowania danych,
 żądania usunięcia danych,
 ograniczenia ich przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Przysługuje Paostwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest dobrowolne.
W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Paostwo prawo
wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

