
                                                                      

 
 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr. 1 do KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
 

 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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, Dziennik urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG Płock reprezentowane przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Tomaszewskiego                      
z siedzibą w Płocku, przy ul. Kochanowskiego 13 B m 17, informuje, że jest Administratorem Twoich danych osobowych oraz 
danych osobowych Twojego dziecka. 

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl  
2. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym 

do realizacji ferii sportowych oraz dla celów marketingowych związanych z promocją ferii, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł 
umowę powierzenia danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r.  

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia Sportowego 
FUTBOLGANG Płock zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.  

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia                       
o ochronie danych osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie 
podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy zawartej z Administratorem   i realizacji jego działań.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej 
realizacji, a także po jej zakończeniu w celach: 
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
statystycznych i archiwizacyjnych, 
- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy  

7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

8. Informujemy, że masz prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zarządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych 
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została przez Ciebie wyrażona – w tym celu możesz się 
skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie              
z art. 15 RODO dotyczącej: 
* występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby 

* celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze 

* stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze 

* ewentualnym źródle pozyskania Twoich danych  
* udostępnienia Twoich danych, a w szczególności danych o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te 
są udostępniane 
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9. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest zobowiązany dostarczyć 

osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie,                    

o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 

administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub 

siedzibie Poczty Polskiej. 
 

10. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 
 

………………………………………………. 
Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczenie jednego rodzica / opiekuna prawnego 

 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie 

wypełnia jeden z rodziców / opiekunów prawnych. 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 971)  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica / 

opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od 

drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej 

wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi 

rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

 
 

........................................................................................... 
Czytelny  podpis rodzica / opiekuna prawnego, data 

  
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………….. 

wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego FUTBOLGANG Płock 

                                                                                                                            Zbigniew Tomaszewski 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dotyczy osób, które są wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dzieci z zajęć 
 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM” 

 
 
     Zgodnie  z  art. 13  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.                            
( Dz. Urz. UE  L 119  z  04. 05. 2016)  informuję, iż : 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Futbolgang w Płocku z siedzibą 09-400 
Płock ul. Kochanowskiego 13B/17 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora. 

5) Posiada pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania ,usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy. 
                                                                        
 
 
 

 

 

 

 

Płock dnia ……………………….             Podpis Organizatora……………………………………. 
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