My, niżej podpisani wyrażamy zgodę, aby nasz syn/córka:
*Nazwisko:………………………………………
*Imię:………………………………………………..
*Data i miejsce urodzenia:…………….…
*PESEL:……………………………………………
*Adres z kodem:……………………………………………………………………………………………………………
*Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………
Amatorsko uprawiała judo w (miejsce odbywania zajęć)……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka i reprezentowanie barw
naszego Klubu w zawodach judo w kraju i za granicą.
Wyrażamy także zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w zgrupowaniach sportowych
organizowanych przez nasz Klub lub nadrzędną organizację sportową (PZJudo,
OZ Judo, WSS ) w kraju i za granicą.
Wyrażamy zgodę na przewozy na zawody i zgrupowania sportowe lub inne akcje związane z
działalnością klubu samochodami prywatnymi.
REGULAMIN ZAJĘĆ
1.
Treningi odbywają się w …………………………………………………………………………………
2.
Godziny i dni zajęć: ………………………………………………………………………………………
3.
Opiekunowie dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka na zajęcia oraz
odebrania go zaraz po zakończeniu zajęć.
4.
Opłata za zajęcia wynosi …………. miesięcznie. Płatne u trenera do 10tego dnia każdego
miesiąca.
5.
Treningi odbywają się o stałych dniach i godzinach. W dni wolne od szkoły zajęcia się
nie odbywają. W razie nagłego wypadku czy choroby osoby prowadzącej, informacja o
odwołaniu zajęć wywieszana jest w szkole.
6.
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadania badań sportowo lekarskich dla
dyscypliny judo. Dzieci nie posiadające badań sportowych mogą brać udział w zajęciach,
jednak w razie kontuzji opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za nie skierowanie dziecka
na badania. Do obowiązków opiekunów należy też troska o przedłużanie badań sportowolekarskich zgodnie z czasem.
7.
W razie kontuzji czy urazu, który nastąpił w trakcie trwania zajęć, trener prowadzący
jest odpowiedzialny za dziecko do momentu przejęcia go przez opiekuna.
8.
Klub nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW.
9. W ramach działalności klubu ENERGETYK Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół
Elektrycznych 1 organizowane są również odpłatne obozy letnie i zimowe dla zawodników.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć JUDO i wyrażam zgodę na powyższe
warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach
Data, Imię i nazwisko, podpis matki i ojca
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

*POLA OBOWIĄZKOWE
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Rodzica oraz osoby wyrażającej zgodę:
Imię i nazwisko
Rodzica/Rodziców,
numer PESEL
Imię i nazwisko
Uczestnika, numer
PESEL

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, jako opiekun prawny Uczestnika – uprawniony do złożenia niniejszego
oświadczenia, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez:
1) ENERGETYK Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Elektrycznych 1, ul.
Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań - Energetyk UKS
wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oraz materiałach wideo wykonanych w trakcie
zajęć/treningów, zawodów, zgrupowań sportowych lub innych spotkań klubu Energetyk UKS:
1.

w stronach internetowych, materiałach drukowanych i utrwalonych w formie elektronicznej, o
charakterze informacyjnym i promocyjnym, wydawanych przez ww. podmioty,
2. na kanałach „Social Media” (np. na portalach internetowych Facebook, LinkedIn, Youtube), w
których prowadzona jest działalność przez Energetyk UKS we wpisach stanowiących relacje z
działalności Energetyk UKS oraz w wpisach o charakterze informacyjnym,
3. w profesjonalnej prasie branżowej oraz portalach internetowych związanych z
funkcjonowaniem Energetyk UKS, w publikacjach o charakterze zawodowym.
Oświadczam, iż posiadam wiedzę, że w sposób objęty niniejszą zgodą wizerunek Uczestnika, poza
udostępnieniem wobec nadrzędnej wobec Energetyk UKS organizacji sportowej (PZJudo,
OZ Judo, WSS), może zostać udostępniony nieograniczonemu kręgowi osób oraz, że w związku z
publikacją o której mowa w pkt. 3 powyżej może być zestawiany z artykułami i wizerunkami innych osób.
Wyrażam także zgodę na cyfrową obróbkę i modyfikację fotografii o których mowa w niniejszym
oświadczeniu, w tym na ich łączenie z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami bądź wizerunkami
innych osób w zakresie niezbędnym dla ich wykorzystania, bez obowiązku akceptacji fotografii
końcowej.
Niniejsza zgoda dotyczy rozpowszechniania wizerunku przez Energetyk UKS jak i przez inne podmioty
działające na zlecenie Energetyk UKS.
Niniejsza zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku, bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych,
czasowych i jest nieodpłatna.

___________________
/ podpis/
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Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
 administratorem moich danych osobowych wskazanych powyżej oraz danych osobowych Uczestnika
jest ENERGETYK Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Elektrycznych 1, ul.
Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań;
 moje dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika podane powyżej, z wyłączeniem wizerunku
Uczestnika- będą przetwarzane przez Energetyk UKS:
 w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w zajęciach JUDO, przy czym w tym
przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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 – dalej zwanego
„RODO”; oraz
 w celach analitycznych dotyczących prowadzonych zajęć i usług powiązanych na podstawie
uwag Uczestników i ich opiekunów, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) w przypadku tego celu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu,
 w przypadku udzielenia przez Pana/Panią znajdującej się powyżej zgody dotyczącej wizerunku
Uczestnika– na podstawie tejże zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 mam prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 w związku z wykorzystaniem kanałów „Social Media” dane osobowe mogą zostać przekazane do
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym dostawcy kanałów zobowiązani są
przekazywać je wyłącznie w przypadku gdy spełnione są gwarancje określone Rozdziałem V RODO ;
gwarancje te realizowane są, w szczególności poprzez korzystanie z usług dostawców:
 zlokalizowanych w krajach poza Unią Europejską, którzy zapewniają adekwatny poziom
ochrony danych osobowych zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej;
 zobowiązanych do stosowania się do standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską;
 uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy
decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 Jeżeli chciałbyś/chciałabyś się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na
adres [mich29@poczta.fm] lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: ENERGETYK Uczniowski
Klub Sportowy przy Zespole Szkół Elektrycznych 1, ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, z
dopiskiem „Dane osobowe”;
 nie jestem w żaden sposób zobowiązany/a do wyrażenia zgody/zgód (zgoda jest dobrowolna);
 dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a pozostałe dane
osobowe – do rozwiązania umowy o uczestnictwo w zajęciach JUDO przez Uczestnika;
 dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych: nadrzędnej wobec Energetyk
UKS organizacji sportowej (PZJudo, OZ Judo, WSS, dostawcom oprogramowania, firmom
zapewniającym obsługę systemów teleinformatycznych,
 w każdej chwili posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Uczestnika, jaki i ich
sprostowania (poprawiania), nadto, w sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, przysługuje mi prawo do żądania: usunięcia danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; otrzymania kopii danych lub
przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;
 posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

___________________
/ podpis/
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