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       Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, informacji o stanie zdrowia) oraz moich (imię i 

nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania, telefon kontaktowy) przez administratora danych LKS 

ZAPORA Wapienica z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 388 

w celu: 

− prowadzenia i dokumentowania procesu sportowo-opiekuńczego 

− organizowania wydarzeń promocyjnych w tym Pikników Sportowych 

− zawodów sportowych oraz meczów, 

Przez cały okres uczestnictwa mojego dziecka w LKS ZAPORA Wapienica. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. 

 

 
 

Klauzula zgody na publikowanie wizerunku 
 

1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Podopiecznego/Dziecka w zakresie 

promocji klubu LKS ZAPORA Wapienica i podmioty współpracujące. 

2. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na publikację zdjęć na których jest Podopieczny na portalach 

internetowych związanych z klubem tj. (strona internetowa, Fanpage, Twitter, Instagram, Facebook, 

YouTube). 

 
Nazwisko i imię dziecka___________________________________________________________________ 
 
Nazwisko i imię Ojca/Opiekuna prawnego____________________________________________________ 
 
Nazwisko i Imię Matki/Opiekuna prawnego___________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania______________________________________________________________________ 
 
Adres zameldowania______________________________________________________________________ 
 

__________________________________           __________________________________ 
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego            czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

 

 



   
 

   
 

 

Klauzula informacyjna RODO   
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) LKS ZAPORA Wapienica informuje, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LKS ZAPORA Wapienica z siedzibą w Bielsku-

Białej przy ul. Cieszyńskiej 388, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

− podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz.59,949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na podstawie 

prawa, 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat – pozostałe dane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania, 

Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia procesu sportowo-opiekuńczego. 

     
Pan/Pani posiada prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia danych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich. 

 
 
 
 
 
 

…...........................................                                              …............................................................ 
Miejscowość i data                                                        czytelny podpis Rodzica/Opiekuna  

                                                                                                                                  

  
                              


