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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że sprawuję władzę (opiekę) rodzicielską nad ……………………………………………...…………….. zwanym/ą
dalej dzieckiem.
W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 oraz art. 8 ust. 1 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 (RODO) - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Stowarzyszenie „Klub
Jeździecki Legia Kozielska” z siedzibą w Warszawie, ul. Kozielska 4a danych osobowych mojego dziecka. Dane nie
będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Mam prawo do wglądu,
poprawiania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych, które udostępniono.

Dane dziecka:
1.

imię .............................................................

2.

nazwisko .....................................................

3.

adres zamieszkania ....................................................................................................................

4.

pesel ...........................................................

5.

miejsce urodzenia .......................................

6.

numer telefonu ...........................................

Wyrażam również zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Administratora
Danych Osobowych- Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska" z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kozielskiej 4a wizerunku mojego dziecka i danych wskazanych w punktach 1, 2 na stronie internetowej
Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Legia Kozielska” oraz za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook.
Równocześnie zrzekam się:
 wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem,
także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych
 wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego informacji o osiągnięciach
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego dziecka.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Miejscowość i data ……………………………….…………………………
Imię i Nazwisko ………….…………………………………………………….
rodzica/ opiekuna prawnego

Podpis ……………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że:
1. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z
wykonywaniem przez Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Legia Kozielska” z siedzibą w
Warszawie jego zadań statutowych.
2. Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Klub
Jeździecki Legia Kozielska” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4a.
3. W sprawach związanych z wyżej wymienionymi danymi osobowymi mogę kontaktować
się z Administratorem pod adresem Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Legia Kozielska”
ul. Kozielska 4a, 01-163 Warszawa lub pod adresem mailowym biuro@legia-kozielska.pl.
4. Odbiorcami wyżej wymienionych danych osobowych będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w ramach działalności statutowej i gospodarczej.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w punkcie 1.
6. Posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
8. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przeze
mnie wniosku o ich usunięcie. Usunięcie danych nastąpi w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.
9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie przez PZJ wyżej wymienionych danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Wyżej podaną informację otrzymałem/am.
Miejscowość i data ………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko osoby sprawującej władzę (opiekę) rodzicielską:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis osoby sprawującej władzę (opiekę) rodzicielską
……….……………………………………………………………. .

