
 

                       OŚWIADCZENIE                                   

                                                                         

 

                   ............................................................................. 

                                                                                           (nazwisko i imię dziecka) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w programie „Spełniamy piłkarskie marzenia” organizowanych  

w formie testów w dniu 08.06.2019 r., które są organizowane przez MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu oraz oświadczam,  

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów uczestnictwa w ww. testach oraz promocji, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, tzw. RODO (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016). Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dziecka do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 

Zgodnie z art. 13 RODO, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż: 

1. Dane osobowe Pana/Pani dziecka w zakresie obejmującym imię i nazwisko, będą przetwarzane wyłącznie w celu 

uczestnictwa w ww. zajęciach i ich promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 

uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 

2. Administratorem danych osobowych jest MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

tel. 77 472 31 38; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl; 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO; 

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi zawodów przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji zajęć lub przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa; 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych dziecka jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa  

w  testach w ramach projektu „Spełniamy piłkarskie marzenia”. 

 

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

                             Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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