
 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
W KURSIE NAUKI PŁYWANIA I DOSKONALENIA TECHNIK PŁYWANIA 

 
 
Wypełnienie niniejszej deklaracji stanowi podstawę uczestnictwa w zajęciach. Prosimy o wypełnienie poniższych 

danych i pozostawienie deklaracji w kasie Basenu wraz z potwierdzeniem dokonania płatności.  

 

Ja niżej podpisany/a* deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w „Kursie nauki 
pływania i doskonalenia technik pływania”, organizowanym przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z 
treścią Regulaminu ww. zajęć, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania oraz wniesienia opłaty za zajęcia. Oświadczam o braku 
przeciwwskazań lekarskich mojego dziecka do udziału w tych zajęciach. 

 
Numer konta na które należy dokonać opłaty za zajęcia: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Sulechowianka” w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów 90 1020 5402 
0000 0902 0135 5999 z tytułem „Nauka pływania OSiR, imię i nazwisko dziecka, 

grupa). 
 
 

DANE UCZESTNIKA (dziecka) 

1. IMIĘ  

2. NAZWISKO  

3. DATA URODZENIA  

4. TEL. KONTAKTOWY 

DO OPIEKUNA 

 

 
 
Posiadam kartę „Sulechowska Rodzina 3+”  TAK/NIE – proszę zaznaczyć właściwe 
 
Proszę o wystawienia paragonu/faktury – niepotrzebne wykreślić 
 

Dane na które ma być wystawiona faktura: 

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

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

 

 

 
Sulechów, dnia ……………… ………………………………………… 

(czytelny podpis                                                                       
rodzica/opiekuna prawnego ) 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w 
Sulechowie moich danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz 
danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia w celu 
związanym z uczestnictwem mojego dziecka w „Kursie nauki pływania i doskonalenia technik 
pływania”, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

….……………………………………                                                                                                     

(data, czytelny podpis osoby, której dane dotyczą / 

rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej) 

 

Klauzula Informacyjna 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1, informujemy, że: 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Sulechowianka” w Sulechowie (adres: (adres: ul. Licealna 10B, 66-100 Sulechów, 
telefon kontaktowy: 725 048 000).) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji „Kursu nauki pływania i 
doskonalenia technik pływania”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. 
wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, 
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w 
tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

