
Załącznik nr 1 do Regulaminu zawodów„Mikołajkowe Pływanie”

KARTA ZGŁOSZENIA 
uczestnika zawodów: „Mikołajkowe Pływanie”

Nazwisko i imię Uczestnika: ..........................................…………………………………………..

Godzina*:   10:00  11:00  12:00

Wiek Uczestnika ……………… lat Kategoria*:   BRODZIK  25m  50m

Ja niżej podpisany/a:  ……………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………….…... będący/a rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika

Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  uczestnictwo  mojego dziecka  w  „Mikołajkowym  Pływaniu”
organizowanym przez Buski  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  w Busku-Zdroju  (BOSIR)  na Pływalni
Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, w dniu 04.12.2022 r.

Oświadczam, że dziecko:

• nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,

• jest zapoznane z „Regulaminem Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”,

Jednocześnie:

    • Oświadczam, że dziecko będzie uczestniczyło w zawodach, przestrzegając na terenie Pływalni
Miejskiej obowiązującego regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
    • Jako rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczny transport na
zawody i w drodze powrotnej z zawodów do domu.

 Wyrażam zgodę na:
-  na  przetwarzanie   danych  osobowych  mojego  dziecka w  celach  związanych  z  udziałem  w
„Mikołajkowym Pływaniu” organizowanym przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.
                                                                        

 TAK              NIE*

- na wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku
i wypowiedzi,  utrwalonych jakąkolwiek techniką,  znaną w chwili  udzielenia zgody na wszelkich
możliwych nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), na
potrzeby  działań  informacyjnych,  promocji  i  reklamy  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji
w  Busku-Zdroju  i  innych  działań  edukacyjnych  prowadzonych  przez  ten  podmiot.  Wizerunek
dziecka  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form elektronicznego  przetwarzania,  kadrowania
i  kompozycji,  a  także  zestawiony  z  wizerunkami  innych  osób,  może  być  uzupełniony
towarzyszącym  komentarzem,  natomiast  nagranie  filmowe  i  dźwiękowe  z  udziałem  mojego
dziecka  mogą  być  cięte,  montowane,  modyfikowane,  dodawane  do  innych  materiałów  –  bez
obowiązku  akceptacji  produktu  końcowego.  Wykorzystanie  zdjęć  i  materiałów  filmowych
zawierających wizerunek  mojego  dziecka zarejestrowany  podczas  zawodów  organizowanych
przez  BOSIR  w   celu   upublicznienia  ich na  stronie  internetowej  Buskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji w Busku-Zdroju,  Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, portalu społecznościowym
(facebook) oraz w materiałach promocyjnych  wydawanych przez organizatora celem prowadzenia
działań informacyjnych i promujących Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.
                                                                         

TAK                NIE*



Osoba wyrażająca zgodę, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
przy  czym  wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Busko-Zdrój, dn. .............… 2022r. …........…….........................................

   (podpis rodzica / opiekuna prawnego)

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach tym
związanych.

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  jest  Buski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji
w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 3705152.
2.  Administrator Pani/Pana danych osobowych w Buskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych. Kontakt z Inspektorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umig.busko.pl lub pod nr tel. 41 3705260.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem Pani/Pana syna/córki w zawodach organizowanych przez
BOSIR, w celach i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Busko-Zdrój przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest BOSIR w Busku-Zdroju.
c) osoby, które odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów podczas udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie  przez  obowiązkowy  okres  przechowywania  dokumentacji,  ustalony  zgodnie  z  kategoriami  archiwalnymi
określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym rzeczowym wykazie akt Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Busku-Zdroju.
6.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące  uprawnienia:
a)  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do  uzyskania  kopii  tych  danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c)  prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  –  w  przypadku,  gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie  danych jest  niezgodne z prawem,  a osoba,  której  dane dotyczą,  sprzeciwia się  usunięciu  danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art.  6 ust. 1 lit  a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
8.  W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Buskim  Ośrodku  Sportu
i  Rekreacji  w Busku-Zdroju Pani/Pana danych osobowych  oraz syna/córki,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym
przez Administratora skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w turnieju syna/córki .
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.


