
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Korzystania z Siłowni MOSiR

      w Bukownie

OŚWIADCZENIE

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

NA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

Wyrażam zgodę na korzystanie z Siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w  Bukownie  przez: 
syna/córkę        .......................................................................................…

imię i nazwisko
Jednocześnie stwierdzam, iż w/w dziecko ma ukończone 16 lat, jest zdrowe i 
nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych.

………………………………………..
  data oraz czytelny rodzica/opiekuna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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, zwane dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bukownie, ul. Spacerowa 1   32 – 332 Bukowno.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Barbara Kołacz, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować  poprzez maila: iod@barbarakolaczschule.pl we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a art.9 ust. 2 lit. 
c, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
1sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych 
skutkuje niemożnością wykonania wskazanych zadań.

mailto:iod@


9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej.
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