
Zgoda na udostępnienie danych uczestnika zawodów poprzez rejestrację w Systemie Rejestracji Szkół 

 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na udostępnienie danych mojego dziecka………………………………………. Klasa…………. przez Szkołę 
………………………………………………………………………………………………………………….  do Sportowego Związku Szkolnego w Warszawie w celu udziału w 
zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019 poprzez „System Rejestracji Szkół". 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: 
Administratorem danych osobowych jest Szkolny Związek Sportowy ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa. Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie 
uczestnika na zawody sportowe. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do 
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora w tym Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku oraz Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia 
zawodów sportowych w roku szkolnym 2018/2019 lub do momentu wycofania się ze zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 
zawodach. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo do ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, 
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 
powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy 
złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Skutkiem wycofania zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych. Prawo do niepodlegania 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@posm.info.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę 
majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO. 
 
 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię                                                        Nazwisko                                                     Data                                       Podpis opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


