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DANE OSOBOWE DZIECKA 

 
 

 
ZGODA RODZICÓW 

 
▪ Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko, którego dane podałem/am powyżej uczęszczało na 

zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami judo i gimnastyki odbywające się na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 323 przy ulicy Hirszfelda 11 i Warchałowskiego 4 w Warszawie, prowadzone przez firmę Klub Rekreacji "Ryś"-
Renata Borzęcka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dereniowej 2/19.  

▪ Oświadczam,  że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w takich 
zajęciach.   

▪ Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za zajęcia do dnia 10-go każdego miesiąca zgodnie z regulaminem opłat. 
▪ Przyjmuję do wiadomości, że KR „Ryś” nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA / ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informujemy, że:  
1) Klub Rekreacji „Ryś”- Renata Borzęcka ul. Dereniowa 2/19, 02-791 Warszawa, NIP: 9281396973, REGON: 142561524 – zwany dalej 
„klubem” przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka w związku z jego udziałem w zajęciach prowadzonych przez klub.  
2)Administratorem danych osobowych jest właściciel Renata Borzęcka (borzeckarenata@gmail.com) 
Administrator danych informuje, że:  
1. przetwarzane dane osobowe uczestników zajęć pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;  
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach, a także w celu umożliwienia kontaktu z Państwem 
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
3. przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci w zakresie: imienia, nazwiska, wizerunku, wieku oraz informacji o osiągnięciach 
sportowych prowadzone będzie także w celach promocyjnych i reklamowych Klubu, 
4. dane osobowe uczestnika zajęć:  
a. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,  
b. są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (nie są przetwarzane w celach 
handlowych), a także w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. 
c. będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z 
wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi 
rachunkowe, podatkowe, administracyjne lub informatyczne na rzecz Administratora  
d. w ramach współpracy związanej z selekcją sportową oraz uczestnictwem w obozach i zawodach sportowych są przekazywane za Państwa 
zgodą do Uczniowskiego Klubu Judo „Ryś”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9, NIP: 9511629904. W momencie uzyskania 
członkostwa w UKJ „Ryś” dane zostaną usunięte z bazy Administratora, a nowym Administratorem będzie UKJ „Ryś”  
e. będą przechowywane, przez okres roku szkolnego, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, a także przez czas zgodny z przepisami 
prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,  
f. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym 
innym podmiotom,  
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka, ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;  
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora, dotyczących Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pana/Pani 
dziecka narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

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

 
 

Nazwisko  Imię  

Data urodzenia  SP 323 klasa:  

Tel kontaktowy (matka)  Tel kontaktowy (ojciec)  

e-mail  
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