
Zawody Skate Jam Gryf Arena  - 31.05.2019 r.  

w kategorii: 

- Rolki 

- Deskorolka 

- BMX 

- Hulajnoga 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZWODACH SPORTOWO – REKREACYJNYCH  

Skate Jam Gryf Arena 2019 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) w zawodach sportowo - rekreacyjnych Skate Jam Gryf Arena 2019 

w kategorii ………………………… organizowanych przez Powiatowe Centrum Sportu 

Rekreacji i Promocji. 

 Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby  

w/w uczestniczył/a w zawodach sportowo-rekreacyjnych Skate Jam Gryf Arena 2019.  

………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w zakresie wizerunku  

(w postaci materiałów fotograficznych i filmowych mogących zawierać wizerunek  

i wypowiedzi dziecka pozyskanych w trakcie trwania zawodów sportowo-rekreacyjnych 

Skate Jam Gryf Arena 2019 i na nieodpłatne upublicznianie tych danych, polegające na 

umieszczeniu ich na stronie internetowej organizatora oraz  

w mediach (lokalna prasa, serwisy internetowe)  w celu promowania zadań statutowych 

Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Promocji. 

…………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyżej wymienione zgody będą w posiadaniu PCSRiP, które zobowiązuje się do 

przechowywania ich do czasu zakończenia zawodów. 

 



Klauzula informacyjna 

W związku z treścią art. 13 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) zwanego dalej RODO, 

Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Gryficach informuje o tym, że: 

1. Administratorem Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w 

Gryficach jest Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą przy ulicy Plac Zwycięstwa 37, 

72-300 Gryfice, tel. +48 91 384 64 500. 

2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@gryfice.pl, tel. +48 91 

384 64 50. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i promowania zadań statutowych 

Administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz 

przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.  

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, czas 

niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.  

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

4) do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO; 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 

Administratora.  

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

mailto:iod@gryfice.pl

