
WYPEŁNIĆ DRUKIEM 

KARTA ZGŁOSZENIA  

XII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 24.04.2022R. 
 

                                                  

Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna/trenera....................................................................................................... 

 

Pesel ..............................................  Szkoła/  Klub /Miejscowość................................................... .......................................................... 

Nazwisko i Imię dziecka (tylko przy zgłoszeniu indywidualnym)…………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy.................................................  e- mail*...........................................................................................(*opcjonalnie) 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

- biorę pełną odpowiedzialność podczas trwania zawodów, za wszystkich zawodników będących pod moją opieką i 

zgłoszonych  przeze mnie do w/w zawodów,, wg listy startowej opublikowanej na www.swimart.pl 

- wszyscy moi zawodnicy posiadają badania lekarskie i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach oraz 

posiadają ubezpieczenie NNW.  

- zapoznałem się i akceptuję poniższe oświadczenie RODO oraz komunikat i regulamin zawodów. 

- znane mi są i zapoznałem zawodników z wytycznymi MZ i GIS dotyczące epidemii COWID-19 (na dzień 24.06.2022r.) 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów.  

- posiadam zgody rodziców zgłoszonych zawodników na udział w w/w zawodach. Wyrażam zgodna na udzielenie moim 

zawodnikom pomocy medycznej w razie kontuzji oraz obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu.  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz wizerunku mojego dziecka, zbieranych 

przez Klub Sportowy Optima Skawina z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnickiej 10A/17, adres e-mail: 

optimaskawina@gmail.com  adres pocztowy: Klub Sportowy Optima Skawina 32-050 Skawina ul. Korabnicka 10A/17, 

zgodnie z art.7 i 9 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. 
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest  Klub Sportowy 

Optima Skawina z siedzibą w Skawinie. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a) oraz c) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych 

osobowych, w celu organizacji  „XIII Pływackich Mistrzostw Skawiny” odbywających się w dniu 24.04.2022r. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 Zgłoszenia do zawodów, wpisania na listę startową i listę wyników; 

 Zamieszczenia danych oraz wizerunku (fotografie), na stronach internetowej i portalach społecznościowych oraz na 

plakatach i innych folderach informacyjnych; 

 Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zawodów, w tym również opieki medycznej. 

 Kontaktowaniem się z rodzicem/prawnym opiekunem. 

 Udostępniania danych wyłącznie firmom i instytucjom bezpośrednio współpracującym z klubem, przy organizacji 

zawodów, tylko i wyłącznie wówczas gdy podanie ich będzie niezbędne do przeprowadzenia zawodów. 

4. Wymagane jest podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, 

imiona rodziców/opiekunów telefon kontaktowy i e-mail rodziców/opiekunów, informacje o stanie zdrowia, ogólne 

informacje o dziecku. 

5. Nie podanie powyższych danych osobowych, z jakiegoś powodu spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w 

zawodach. 

6. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 
7. Masz prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, 

ograniczania udostępniania oraz usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wnieś 

skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 
 

 

                                                           …………………………….. 
                                                                                                                                                                              Czytelny  podpis rodzica/opiekuna/trenera 

http://www.swimart.pl/
mailto:optimaskawina@gmail.com

