
Tomaszów Mazowiecki, dnia …........................

                     Dane osobowe rodzica/opiekuna Dane osobowe dziecka

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

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

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

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

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka

oraz moich – jako opiekuna prawnego, podanych w Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Uczniowski

Klub Sportowy Pilica z dnia …............................. w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług w postaci

zajęć piłkarskich, organizacji wyjazdów szkoleniowych, zawodów sportowych, a także prowadzenia rejestrów

postępów szkoleniowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. 2015 r., poz. 2135, z późn. zm)

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

• administratorem  danych  osobowych  moich  jako  rodzica/opiekuna  i  mojego  dziecka  jest

Stowarzyszenie UKS Pilica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 38,

• podanie danych jest dobrowolne

• przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich modyfikacji,

• przysługuje mi prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu

wobec ich przetwarzania.

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

                Miejscowość, data          Podpis rodzica/opiekuna



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

STOWARZYSZENIU UKS PILICA

Informuje się że:   

• administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jak  i  danych  małoletnich  podopiecznych  jest

Stowarzyszenie UKS Pilica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 38, zwany

dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jak i danych małoletnich podopiecznych.

• Kontakt  do  Administratora:  Stowarzyszenie  UKS  Pilica,  ul.  Mościckiego  38,  97-200  Tomaszów

Mazowiecki i/lub ukspilica@gmail.com

• Pani/Pana  dane  osobowe  jak  i  dane  małoletnich  podopiecznych  przetwarzane  będą  wyłącznie

w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej

zgody,

• Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest

uzyskana zgoda na przetwarzanie.

• Posiada Pani/Pan prawo do:

◦ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

◦ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego

◦ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

• Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie. 


