KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA Letniej Akademii Tenisa

Dane dziecka(-ci) – uczestnika(-ów) zajęć:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………….
Rok urodzenia: …………………………………………………………….……………………………..……………………………………
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko / Numer telefonu: ………………………………………………………………/ …………………………………
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z regulaminem zajęć organizowanych w ramach „Letniej
Akademii Tenisa”, akceptuję jego zapisy i wyrażam zgodę na udział mojego (-ich) dziecka(ci)/podopiecznego (-ych) w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sieradzu w ramach Letniej Akademii Tenisa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka - uczestnika zajęć, zawartych w
karcie zgłoszenia oraz wizerunku dziecka-uczestnika utrwalanego na zdjęciach i filmach, w celu
udziału w zajęciach, a także informowania o ich przebiegu na stronie internetowej oraz innych
publikacjach organizatora.
Oświadczam, ze stan zdrowia dziecka (-ci) jest mi znany i jednocześnie umożliwia mu (im) udział w
zajęciach sportowych. W razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie dziecku (dzieciom) pierwszej
pomocy medycznej oraz nie będę dochodził żadnych roszczeń wobec MOSiR i trenerów. Jako rodzice
(prawni opiekunowie) zabezpieczamy dziecku (dzieciom) bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót
do domu po zakończeniu zajęć.
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego……………………………./………………………………………………………..
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Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu (organizator),
ul. Sportowa 1, tel. 43 822 38 82;
Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mosirsieradz.pl;
Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach i turniejach w ramach „Letniej Akademii
Tenisa”, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – zgody osoby, której dane dotyczą;
Dane mogą być udostępnione organom publicznym, takim, jak: służby medyczne, policja;
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz do ochrony i dochodzenia
ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie;
Uczestnicy oraz ich rodzice mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie;
Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wyrażonej zgody. Przysługuje im możliwość jej wycofania w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed
wycofaniem;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział w
zajęciach w ramach „Letniej Akademii Tenisa”;
W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, każdy ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2.

