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Sokółka, …………………………….. r.

Oświadczenie o stanie zdrowia
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) oświadczam, że
moje dziecko/podopieczny ………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) znajduję się w
stanie zdrowia pozwalającym na aktywne uczestnictwo w zajęciach nauki pływania/doskonalenia
pływania/oswajania z wodą organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce (zwane dalej „zajęcia
na pływalni OSiR Sokółka”).

………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka). Dane przetwarzane będą w celu przygotowania i
realizacji zajęć na pływalni OSiR Sokółka.
Oświadczam, że zapoznałem się z „klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” załączoną
poniżej.
………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce (zwany dalej OSiR Sokółka)
z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl, reprezentowany przez
Dyrektora OSiR Sokółka.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w OSiR Sokółka mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Danych Osobowych pod adresem e-mail: paulinasawicka@osir.sokolka.pl lub pod adresem: ul. Mariańska 31,
16-100 Sokółka.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu przygotowania i realizacji zajęć na
pływalni OSiR Sokółka na podstawie zgody uzyskanej od rodzica/prawnego opiekuna dziecka (uczestnika zajęć na
pływalni OSiR Sokółka) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, do którego zostały zebrane,
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane do celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
przepisami archiwalnymi.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli to jest konieczne, abyśmy mogli
prawidłowo wykonywać nasze usługi. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych do tego
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pracowników OSiR Sokółka, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do
danych osobowych mogą posiadać firmy zewnętrzne świadczące na rzecz OSiR Sokółka usługi wewnętrzne (np. usługi
techniczne, organizacyjne, księgowe, ubezpieczeniowe) w zakresie niezbędnym do ich realizacji, którym to zlecimy
czynności przetwarzania danych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzania danych, prawo dostępu do Pana/Pani danych
osobowych, prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienie
niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pana/pani danych osobowych, gdy nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo
do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa Pani/Pana dziecka/podopiecznego w zajęciach na pływalni OSiR Sokółka.
9. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe nie
będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mail podany wyżej.

