
 

Program zagospodarowania czasu wolnego  

poprzez konstruktywne zapobieganie agresji poprzez sport 

 

Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: …………..…………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………..……………………………………………………………… 

Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego: …………..………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania: …………..………………………………………………………………………….. 

Zajęcia: ……………………………………………………………………………………………………… 

Ja niżej podpisany Rodzic/Opiekun prawny akceptuję regulamin Programu i wyrażam zgodę na udział 

Uczestnika w zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez OSiR Praga-Południe.   

Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez 

Uczestnika sportu i udziału w tego typu zajęciach sportowych..  

 

 

…………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego* 

*pole obowiązkowe 

 

Oświadczenie RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku  

dla celów własnych przez OSiR Praga-Południe 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniam  

w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

……………………………………………………………………………….…………………………… 

Email, data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, danych 

osobowych moich i Uczestnika (obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, email, numer 

telefonu) w celu zapewnienia Uczestnikowi udziału w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem Uczestnika w zajęciach sportowo – rekreacyjnych:  

 wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne, 

bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez OSiR Praga-Południe wizerunku Uczestnika, 



 

uwiecznionego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie zajęć. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek 

był wykorzystywany w szczególności w Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube 

oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub 

drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych związanych z zajęciami sportowo-

rekreacyjnymi w ramach niniejszego Programu. 

 W tożsamym zakresie wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrania głosu Uczestnika i łączenie takiego nagrania z innymi 

utworami. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z wizerunkiem Uczestnika. 

Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem i miejscowością; 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSiR Praga-Południe danych osobowych moich i Uczestnika (obejmujących 

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych  

w ww. zakresie. 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy jest Dyrektor OSiR Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Ośrodka Sporu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy 

Praga-Południe m. st. Warszawy z pomocą adresu email: iod@osir.waw.pl, tel. 22 277 60 01. 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji celów statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 

upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania do czasu ustania 

celu. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia 

usługi. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


