
                                                       

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POWSZECHNEJ 

NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 
1. Zgoda na udział w projekcie:  
Wyrażam zgodę na udział w Programie powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”  mojego 

dziecka 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka – uczestnika projektu)  

2. Dane dziecka i dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych:  
Miejsce zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………  

Data urodzenia:…………………………….  klasa ………. ..Szkoły Podstawowej w 

……………………………………… w roku szkolnym 2021/2022.  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz numer telefonu komórkowego:  

…………………………………………………………………. tel. ……………………… … 

…………………………………………………………………. tel. …………………………  

3. Deklaruję udział mojego dziecka w wyjazdach na basen w terminie od września do listopada 2021 

r. 

4. Wrażam zgodę na hospitalizację, leczenia lub zabiegi operacyjne w przypadku nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia lub nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka; 

5. Informacja o stanie zdrowia(choroba lokomocyjna, krwotoki , przyjmowane leki, itp. oraz inne  

istotne dla stanu zdrowia) … ………………………………………………… ……… …… ………  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, że:  

a) zobowiązuję się skonsultować z lekarzem w sprawie ustalenia braku przeciwwskazań, aby moje dziecko podjęło 

naukę pływania na basenie. Dziecko nie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego na lekcji wychowania 

fizycznego podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie w przypadku zmiany stanu zdrowia dziecka powiadomię 

niezwłocznie organizatora i instruktora zajęć.  

b) zobowiązuję się do systematycznego i aktywnego udziału mojego dziecka w zajęciach;  

c) w przypadku nieobecności na zajęciach zobowiązuję się do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności uczestnika 

w danym dniu;  

d) zobowiązuję się punktualnie dowozić uczestnika projektu na miejsce zbiórki oraz odbierać po zrealizowanych 

zajęciach spod szkoły;  

e) zostałam/em poinformowana/y, iż nauka pływania jest bezpłatna. Zajęcia finansowane są ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi;  

f) Zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez nasze dziecko. W przypadku łamania regulaminu 
porządkowego lub innych związanych z zajęciami w ramach Programu Powszechnej nauki pływania „Umiem Pływad” 
przez dziecko zobowiązujemy się do jego odebrania z  miejsca prowadzonych zajęd, na podstawie powiadomienia 
przez instruktora prowadzącego naukę pływania lub inną osobę związaną z realizacją zajęd.   
g) zapoznałem się z Regulaminem zajęd programu „UMIEM PŁYWĆ”, dostępnym na stronie internetowej 
www.gokisslupia.naszgok.pl zobowiązuję się do przestrzegania zasad sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa COVID – 19; 
h) oświadczam, ze jestem świadomy zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19                  

i w przypadku zakażenia dziecka na zajęciach  nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora zajęć.  

……………………………………………………..                                            …………………………………………………..  
        miejscowość, data      

       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.gokisslupia.naszgok.pl/


                                                       

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE 

POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa          w 

projekcie „Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”” zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.  

               

.…………… ..................................................................  
                     miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Słupi z siedzibą: Słupia 136; 96-128 Słupia. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres 

e-mail: gokis@slupia.com.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się  

 Telefonicznie:509813962 

 Pisemnie: kingamilczarek@bodo24.pl 

 Osobiście lub pisemnie: Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/721  

3. Dane osobowe przetwarzane są lub będą: 

 w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO)w celu realizacji 

projektu Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ”.  

 w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu poprzez realizację rajdu rowerowego i 

publikację zdjęć na facebook Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi 

na podstawie udzielonej zgody, przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO).  

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych 

konsekwencji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

 Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 

281/721; 

mailto:kingamilczarek@bodo24.pl


                                                       

 

 właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać 

ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 Aquarium Centrum Fit Rawa, Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne oraz prawne na rzecz Ośrodka, tj. 

facebook https://www.facebook.com/gokisslupia  

 odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w 

których zdjęcia są upubliczniane. 

6. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez 

okres wynikający  

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

 jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę 

zgodę w dowolnym momencie; 

 otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  

 zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, 

niekompletne lub nieaktualne; 

 zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

 zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

 zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego 

administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

 wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione 

prawnie okoliczności; 

 nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i 

wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

 wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa 

lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania 

zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

 W ciągu 30 dni od złożenia żądania  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie 

lub odmówić realizacji żądania.   

 Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

 

…………………………………….. 

podpis 

https://www.facebook.com/gokisslupia

