
          ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

 
.........................................................................  
        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 

.........................................................................  
                  (adres i tel. kontaktowy)  
 

.........................................................................  
                     Data urodzenia dziecka  
 
  Wyrażam zgodę na udział córki/syna ..................................................................................................................... 

w Mikołajkowych Zawodach Pływackich, które odbędą się 08.12.2019r. – Basen Kryty ul. Szymanowskiego 5a w Koninie.  

 
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań lekarskich oraz zdrowotnych do udziału w zawodach.  
 
 
 
 
 

.........................................................................                     ......................................................................... 

                            (Miejscowość, data)                      (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
 
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  
 
 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………..……PESEL : ………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  ……………………………………………………………………………………………..………. 

Przedmiotowa zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Koninie 

(62-510) przy ul. Kurów 1 (dalej: MOSiR) do celów informacyjnych i promocyjnych dotyczących przebiegu realizacji zawodów 

sportowych organizowanych przez MOSiR poprzez zamieszczanie zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem mojego dziecka 

(wykonanych podczas zawodów sportowych) na stronach internetowych (www.mosirkonin.pl) oraz portalach społecznościowych 

takich jak Facebook administrowanych przez MOSiR oraz w materiałach promocyjnych i publikacjach wydawanych przez MOSiR 

w wersji papierowej. 

Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie, obróbka materiału  

w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i sposobem prezentacji wizerunku. Wizerunek mojego dziecka może być 

wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do czasu wycofania zgody.  

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. 

Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

 
 
 
 
 
 
.........................................................................                                                       ......................................................................... 
                          (Miejscowość, data)                             (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1,  
62-510 Konin (dalej jako: MOSIR).  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na 
adres: iod@mosirkonin.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

1) Rozpatrzenia i dalszej realizacji zgłoszenia oraz zapewnienia uczestnictwa w zawodach sportowych na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym przez administratora), 

2) Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  
i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej, 

3) Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  
i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek  
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego, 

4) Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym jakim w tym przypadku jest 
pokazanie transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia), 

5) Publikacji wizerunku na podstawie :  

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą). 
6) Zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków, na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym). 

ODBIORCY DANYCH: 

Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR będzie 
przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług IT wspomagających 
zarządzanie niniejszymi zawodami, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej. W niektórych przypadkach 
MOSiR może przekazywać dane osobowe zaufanym podmiotom wspierającym organizację zajęć i wydarzeń sportowych.     

CZAS PRZETWARZANIA: 

Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 
1) w celu realizacji zgłoszenia oraz organizacji zawodów- do momentu ich zakończenia, 
2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych - 5 lat od momentu zakończenia zawodów, 
3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia zawodów, 
4) w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników -  

3 miesiące od zakończenia zawodów, 
5) w celu publikacji wizerunku do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia zawodów, 
6) w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków - 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku.  

TWOJE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

• Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

• Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
e RODO*), 

• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia MOSiR rozpatrzenia zgłoszenia oraz uczestniczenia w 
zawodach sportowych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów.  
W przypadku udzielonej zgody na publikację wizerunku, podanie danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możl iwość 
uczestniczenia w zawodach sportowych. 

 

* Mowa o Rozporządzenie 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  

 

 

 

 

mailto:j.andrzejewski@kdkkonin.pl

