
 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI „AKTYWNI POZYTYWNI” 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ............................................................................................................   
 
Telefon kontaktowy.................................................................................................................................  
 
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej ....................................................................................................  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Akcji „AKTYWNI POZYTYWNI” i organizowanych w jej 
ramach zajęciach oraz jednocześnie oświadczam, że: 

1.Nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania przez moje dziecko z „AKTYWNI 
POZYTYWNI ” 

2.Dziecko uczestniczy w Akcji „AKTYWNI POZYTYWNI” na moje ryzyko i odpowiedzialność;  

3.Zapoznałem/am moje dziecko i przyjmuję do stosowania Regulamin Akcji „AKTYWNI POZYTYWNI”;  

4.Zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora, spowodowanych nieprawidłowością 
złożonych oświadczeń, o których mowa w punktach od 1 – 3;  

5.Zapoznałem/am moje dziecko i przyjmuję do stosowania Regulaminy obiektów, z których będzie 
korzystać dziecko w ramach „AKTYWNI POZYTYWNI”; 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej (znajdującej się na drugiej 
stronie) 

 

................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data)                                                             (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Klauzula informacyjna do akcji Aktywni – Pozytywni 2020 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Wałbrzyskie 
Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 
74 848 84 94, e-mail:biuro@aqua-zdroj.pl, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt do IOD : e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 
74 848 84 94 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zapisu na zajęcia i 
potwierdzenia w nich udziału, w ramach akcji Aktywni - Pozytywni 2020. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  art. 6 
ust. 1 lit. a RODO -  Pani/Pana dobrowolna zgoda.  

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, 
które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, w 
związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania dostępu do danych, 
b) żądania sprostowania danych, 
c) żądania usunięcia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 

Warszawa. 
e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) przenoszenia danych.  

9. ma Pani/Pan prawo  w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Dane będą przekazywane do państw trzecich w związku z publikacją wizerunku  w serwisie Facebook INC, 1 
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  - spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i 
uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

11. Podanie danych jest , dobrowolne  
12. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   i wykorzystanie  wizerunku 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka, w 
tym danych w postaci wizerunku przez Administratora danych Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Re-
kreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 
94, email:biuro@aqua-zdroj.pl, w celu zapisu na zajęcia i potwierdzenia w nich udziału w ramach 
akcji Aktywni-Pozytywni 2020  2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 
z prawdą. 3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 
 

....................................................................... (podpis osoby składającej oświadczenie) 


