
…………………………………………………… 

Imię i Nazwisko Dziecka 
 

…………………………………………………. 

Adres Zamieszkania 

 

…………………………………………………. 

Telefon kontaktowy Rodzica (Opiekuna) 

 
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) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

we Włoszczowie z siedzibą ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa reprezentowany przez 

Dyrektora Jolanta Tyjas, adres e-mail: info@osir-wloszczowa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych a możliwy z nim kontakt pod adresem 

e-mail: prestige@biznespoczta.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie                         

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby 

4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może 

być odwołana w każdym momencie 

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

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass 

mailingu 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody                     

oraz prawo do przenoszenia danych 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału                     

w wydarzeniach organizowanych przez Administratora. 

 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu uczestnictwa  
w konkursach/zajęciach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w wydarzeniach 
organizowanych przez Administratora. 
 
 
Data i podpis rodzica (opiekuna) ................................................................ 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka do celów 
kontaktowych  i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej  
i w mediach. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
 
 
 
Data i podpis rodzica (opiekuna) .................................................................... 
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