
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO ,
niniejszym informuję, że:

Klub Sportowy “Street Sports” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z uczęszczaniem na zajęcia akrobatyczne.
Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy “Street Sports”, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez trenerów,
instruktorów oraz księgowego. Administrator danych informuje, że:

1. przetwarzanie przez Klub Sportowy “Street Sports” dane osobowe uczestników zajęć akrobatycznych oraz kandydatów na uczestników
zajęć grupy Diamond Team pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

2. podanie danych osobowych Klubowi Sportowemu “Street Sports” jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Diamond Team. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwa w zajęciach. Żądanie ograniczenia
grupy Diamond Team przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć organizowanych
przez Klub Sportowy “Street Sports”.

3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem zarządu klubu sportowego - ks.street.sport@gmail.com
4. Pani/Pana dane osobowe:

a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. B i f RODO,

b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach akrobatycznych, wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

c. będą przechowywane, przez okres uczestnictwa w zajęciach akrobatycznych, a także po zaprzestaniu uczestnictwa,
przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas
ich realizacji,

d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
e. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;

5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Sportowy “Street Sports” grupę Diamond Team dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

………………………….…………...…………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
przez Klub Sportowy “Street Sports” grupę Diamond Team

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany
podczas realizacji : zajęć, treningów, warsztatów, turniejów sportowych, obozów, zgrupowań, pokazów i innych uroczystości
klubowych, w mediach: Internecie, prasie, telewizji, na stronie internetiwej www.diamondteam.pl oraz na portalach społecznościowych
prowadzonych przez Klub Sportowy “Street Sports” grupę Diamond Team tj. facebook i instagram,tik tok.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
promocji i potrzeb funkcjonowania Klubu Sportowy “Street Sports” grupę Diamond Team.

Oświadczenie będzie przechowywane, przez okres uczestnictwa w zajęciach akrobatycznych, a także po zaprzestaniu
uczestnictwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas
ich realizacji.

…………………………...………......................................................
podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE COVID

Oświadczam, że moja córka/ mój syn nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z
członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan
zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie
dziecka do Klub Sportowy Street Sports w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych
rodzin mimo wprowadzonych na salach treningowych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych na zajęciach może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Data …………...……… ………………………………………………………….
.Podpis rodzica/opiekuna
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