
ParaSportowi – Łukasz Głasek 
ul. Krótka 27 05-092 Łomianki 

DEKLARACJA 

 
 

Data przyjęcia ………………………… Trener ……………………………….. 

Sekcja:    ……………………………. 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………………………….. 

Adres: ul. ……………………………………………… kod …………………….. 

Miejscowość ………………………………  Telefon ………………….…………. 

e-mail ……………………………………… szkoła……………………………….. 

dziecko jest w szkole specjalnej – TAK  / NIE *      której …………………….. 
  * niepotrzebne skreślić  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych przez firmę 

ParaSportowi- Łukasz Głasek oraz deklaruję opłatę za zajęcia w wysokości ustalonej 

w umowie w wysokości 250zł. Santander Bank 43 1090 1014 0000 0001 4159 0835 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sekcji oraz akceptuję jego 

postanowienia.  

 

………………………………….                                                                                                                                                                                       
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

Warszawa, dnia……………………. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja ……………………………………………………………… oświadczam,  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

że moje dziecko ……..………………………............................. jest zdrowe  
                           (imię i nazwisko dziecka) 

i może uczestniczyć w zajęciach sportowych (sekcji PŁYWANIE) organizowanych 

przez firmę ParaSportowi- Łukasz Głasek, nie znane mi są jakiekolwiek 

przeciwwskazania (również medycznych) do udziału w tych zajęciach 

 

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

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..…… 

zarejestrowany podczas realizacji: zajęć, turniejów sportowych i innych 

uroczystości w mediach: Internecie, prasie, telewizji, broszurach reklamowych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji firmy ParaSportowi- Łukasz 

Głasek oraz promocji sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie 

wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek 

osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

Oświadczenie moje ważne jest na czas obowiązywania niniejszej deklaracji   

                                                          

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

/                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 

r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ParaSportowi Łukasz 

Głasek ul. Krótka 27,05-092 Łomianki;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do 

IOD: lglasek@poczta.fm;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych 

oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości; Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być 

również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o 

działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej 

zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być 

również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw 

Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie 

uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw 

Administratora;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych;  

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcy w państwie trzecim 

lub organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie w celu zgłoszenia zawodnika na 

zawody;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od 

rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia, a w przypadku danych przetwarzanych na 

podstawie zgody - do momentu jej odwołania; dane osobowe przetwarzane w celu 

dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 

prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach 

sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 

przepisów kodeksu cywilnego;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

w Deklaracji uczestnictwa  może skutkować odmową przyjęcia dziecka  do sekcji 

sportowej;  

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

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

 


