
OŚWIADCZENIE 

 

                                                                                                                      

Wyrażam zgodę na udział dziecka .................................................................................. 

                                                                                                (imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika) 

w Turnieju Siatkówki Plażowej Kobiet w dniu 06.08.2022 r. w Kruszynie, organizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Ponadto oświadczam, 

że stan zdrowia dziecka pozwala na udziału w zawodach. 

 

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

                                                                                         (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika ....................................................................................... 

                                                                                                        (imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika) 

oraz publikację jego wizerunku na stronie internetowej i fanpage Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec oraz 

w Biuletynie Urzędu Gminy „Wieści Gminne” w celu promowania imprez sportowych 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

                  

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

                                                                                                                                             (data i podpis rodzica/opiekuna) 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników zajęć kulturalnych i zawodów 

sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie,  

Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

Podstawa prawna 
obowiązku informacyjnego 

Art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
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  

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie: Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, 
tel. 75 732 14 77, e-mail: gokis.boleslawiec@wp.pl 

Dane kontaktowe Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu 
możliwy jest pod nr telefonu 75 732 14 77 lub adresem email: gokis.bolesławiec@wp.pl 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wykonania zadań zgodnych z zakresem 
działalności GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie czyli rozpowszechniania kultury i sportu na 
terenie gminy Bolesławiec oraz ich promowania. 
Podstawą prawną pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, e 
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 862 ze zm.) 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym 
dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć 
również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres 
przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań 
w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting 
danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych. Pani/Pana dane 
przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, 
takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), 
jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zdań wynikających z zakresu działalności. 

Okres przechowywania 
danych 

Pani/Pana będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zadań związanych z 
działalnością GOKiS czyli rozpowszechniania kultury na terenie gminy Bolesławiec 
oraz jej promowania, ale nie dłużej niż przez okresy wynikające z przepisów prawa  
oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w GOKIS w Bolesławcu 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia (RODO). 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: (22) 86 07 086 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych 
lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może skutkować odmową 
uczestnictwa w aktywnościach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKiS 

Informacja o zautomatyzo-
wanym podejmowaniu 
decyzji w tym profilowaniu  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, przy czym są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią informacji administratora danych osobowych dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych i moich praw z tym związanych. 

 

 

      ________________________________________________ 

        Data i czytelny podpis 
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