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OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) – oraz moich jako rodzica/opiekuna prawnego, podanych  
w formularzu zgłoszeniowym z dn. ……………………………..………………. w zakresie: 

a) realizacji działalności statutowej,  

b) promocji działalności Stowarzyszenia, 

c) przekazywania informacji i wiadomości dotyczących postępów mojego dziecka (podopiecznego),  

d) przekazywania informacji i wiadomości dotyczących działalności Stowarzyszenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego) zawartych w niniejszej deklaracji, a także wizerunku 
dziecka przez Stowarzyszenie w celach:  

a) realizacji procesu szkoleniowego oraz prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych,  

b) zgłaszania do rozgrywek sportowych,  

c) organizacji wyjazdów szkoleniowych 

d) umieszczenia danych osobowych na stronie klubu pod adresem www.jagielloniatuszyn.pl (oraz www.mks2000tuszyn.pl) 

e) ubieganie się i rozliczanie dotacji ze środków publicznych,  

f) ubezpieczenia 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880, z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (osoby, której jestem opiekunem prawnym) przez 
Stowarzyszenie w formie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich 
obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności za pośrednictwem portali 
społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych związanych  
z działalnością Stowarzyszenia. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych jest stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy JAGIELLONIA Tuszyn z siedzibą w 95-080 Tuszyn,  
ul. Poniatowskiego 13 

2. podanie danych jest dobrowolne 

3. przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich modyfikacji 

4. przysługuje mi prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz rozpowszechnianie jego 
wizerunku 
 
 
......................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 
 

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

 

Informacja:  

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „JAGIELLONIA Tuszyn” z siedzibą w 95-080 Tuszyn , ul. Poniatowskiego 13. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, promocji działalności Stowarzyszenia oraz przekazywania członkom informacji  
i wiadomości dotyczących działań Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może ujawnić dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, 
podmiotom współpracującym, a w szczególności:  

a) trenerom,  

b) organom nadzorczym,  

c) podmiotom świadczącym usługi IT,  

d) podmiotom świadczącym usługi księgowe,  

e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i video.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. 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. Urz. UE. L Nr 119) przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,  

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Powyższe żądania mogą być 
wnoszone na adres e-mail: semp@semp.com.pl .  

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest warunkiem przyjęcia  
do Stowarzyszenia. Można również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w formie pisemnej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia, co będzie 
jednoznaczne z wycofaniem swojego członkostwa w Stowarzyszeniu. 
 


