
….……………………………… 
……………………………………………                                     miejscowość i data 
Nazwisko i  imię rodzica / prawnego opiekuna 

Uczniowski Klub Sportowy 
     "GRYF" Goręczyno 

WNIOSEK 

Proszę o przyjęcie córki / syna ………………………………… na zajęcia żeglarskie 
w ramach  projektu "KASZUBSKIE ŻAGLE". 

1 Nazwisko i imiona 
dziecka 

2 Data i miejsce 
urodzenia 

3 PESEL dziecka 

4
Adres 
dzieck
a

zamieszkania
Ulica …………………….         nr domu ……… 

Kod ……………  Miejscowość ……………….. 

zameldowani
a 
Zgodnie z dowodem 
osobistym 

Ulica …………………….         nr domu ……… 

Kod ……………  Miejscowość ……………….. 

5 Telefon kontaktowy domowy komórkowy

6 Rodzice ( prawni 
opiekunowie)

ojciec matka

Imię i nazwisko



  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych przez Uczniowski 
Klub Sportowy "GRYF" Goręczyno wobec mojego dziecka zgodnie  z Ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez 
Uczniowski Klub Sportowy "GRYF" Goręczyno do promowania działań związanych z 
realizacją  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie 
zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
                         

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuje, że: 

1. Administratorem danych jest Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie z siedzibą  
w Goręczynie, ul. Szkolna 7. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zdania pn. „KASZUBSKIE ŻAGLE”. 
3. Dane osobowe wymagane przez przepis prawa przetwarzane są na podstawie: 

• Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą. 
4. Administrator danych może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały, w szczególności:  
• będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem 

wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków, 
• podmiotom, które na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych, 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu następnie archiwizowane 

przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Kategorię archiwalną w danym zakresie oznaczono 
jako B5, co oznacza, że po upływie 5 lat obowiązkowego okresu archiwizowania dokumentacja podlega 
brakowaniu. 

6. Prawo, osoby której dane dotyczą obejmuje dostęp do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

7. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzanie danych jest zgoda, osoby, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 
przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. Organem nadzorczym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest: 

Adres zamieszkania Ulica …………………….         nr domu ……… 

Kod ……………  Miejscowość ………………..



• dobrowolne, gdy są przetwarzane na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO  
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Goręczyno, dnia ……………….                                            …………………………….. 
                                                                                       Podpis  rodzica ( prawnego opiekuna) * 
( właściwe zakreślić ) 


