
DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA NA SEKCJE DZIAŁAJĄCE 
w  Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój 

2021/2022

* wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie

Proszę o przyjęcie ….....................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/ uczestnika)

na zajęcia …...............................................................................................................................…

…....................................................................................................................................................
(nazwa zajęć)

wiek uczestnika: …........................................................................................................................

adres zamieszkania: …...................................................................................................................

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …..............................................................……

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

Numery telefonów do opiekunów uczestnika:

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

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

Numer telefonu do uczestnika: ….................................................................................................

Adres mailowy opiekunów/uczestnika: …....................................................................................

……………………………………..
     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego

niepełnoletniego  dziecka  z  zajęć  organizowanych  przez  Młodzieżówe  Centrum  Sportu  i

Rekreacji.  Równocześnie  oświadczam,  że  po  opuszczeniu  zajęć  przez  moje  dziecko

przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego

bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

  ……………………………………..

            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

   



  Trzebnica, dnia ………………………. 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Ja niżej podpisany oświadczam, że

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku i wizerunku moich dzieci:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. ………………………………………………….

4. …………………………………………………

2) Udzielam  nieodwołalnego  i  nieodpłatnego  prawa  utrwalenia  mojego  wizerunku

 i wizerunku moich dzieci oraz wielokrotnego wykorzystania przez Młodzieżówe Centrum

Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój, Kościelna 9,  55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo

 z wizerunkiem moim oraz wizerunkiem moich dzieci sporządzonych podczas udziału w

zajęciach  bez  konieczności  każdorazowego  ich  zatwierdzania  przeze  mnie.  Zgoda

obejmuje  w  szczególności  wykorzystanie,  utrwalenie  i  powielanie  wykonanych  zdjęć

oraz  ujęć  wideo  za pośrednictwem mediów społecznościowych,  stron internetowych,

lokalnych gazet  wyłącznie w celu promocyjno-informacyjnym. 

                       ………………………………………
                    (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Oświadczenie akceptacji regulaminu sekcji, warsztatów 
na rok 2021/2022

Oświadczam,  że  jako  rodzic/opiekun  prawny  zapoznałem  się  i  akceptuje  Regulamin  na  rok

2021/2022 określający prawa i  obowiązki  uczestników zajęć organizowanych przez Młodzieżowe

Centrum Kultury i Sportu Trzebnica – Zdrój. 

………….……………………………
                       (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)



Trzebnica, dnia ….…..……………….  

Informacja 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję,
że:

1) administratorem Pana/Pani  danych osobowych i Pana/Pani dzieci:

a) …………………………………………………

b) …………………………………………………

c) ………………………………………………….

jest Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, dane będą przetwarzane
w Młodzieżowym Centrum Sportu  i  Rekreacji  Trzebnica -  Zdrój,  Kościelna 9,  55-100
Trzebnica;

2) możecie  Państwo  skontaktować  się  z  Inspektorem  ochrony  danych  przez  e-mail:
iod@um.trzebnica.pl;

3) dane z deklaracji  będą przetwarzane w celu rekrutacji  uczestników oraz organizacji  i
przeprowadzenia zajęć, warsztatów w sekcjach organizowanych w łodzieżowym Centrum
Sportu  i  Rekreacji  Trzebnica  –  Zdrój  a  wizerunek  w  celu  promocyjno-informacyjnym
działania sekcji;                        

4) podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa oraz w Gminie Trzebnica;
6) dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego sezonu zajęć; 
7) ma Pan/Pani prawo do:

a) wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych jest dobrowolne;
9) niepodanie danych (z wyłączeniem wizerunku) uniemożliwi udział dzieci w zajęciach;
10) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

...……………………………………
(podpis Administratora Danych Osobowych)

                                                   Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

…………………………………….
  (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)
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