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SPORTOWY 
ZBĄSZYNEK 

 

Zgoda rodziców/opiekunów  
na udział dziecka w  „Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej Plażowej” 

 

………………………………………………………………………………………………  
imię i nazwisko rodzica/opiekuna  
 
……………………………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy  

……………………………………………………………………………………………… 
wiek dziecka  

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki  
 
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
 
w „Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej Plażowej” organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku i Zbąszynecką 
Akademię Piłkarską w dniu 3 lipca 2021 roku.  

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju i biorę pełną odpowiedzialność za 
ewentualny wypadek syna/córki w czasie „Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej” oraz w drodze na miejsce zajęć i drodze 
powrotnej do domu.  

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka/podopiecznego na podstawie wykonanych fotografii z zajęć oraz ich 
publikację na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

 

*Zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Sportowej 2.  

Z administratorem można skontaktować się mailowo: osir@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

W Ośrodku wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zbaszynek.pl. 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w „Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej Plażowej”, na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 
wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka lub na stronie BIP w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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