
ZAŁĄCZNIK NR 3 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika zajęć i rodzica/ 
prawnego opiekuna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 Administratorem Pana/Pani udostępnionych danych osobowych jest Zarząd UKS 

Pancerni. 

 Osobami odpowiedzialnymi za administrowanie i ochronę danych osobowych są: 

Prezes i vice Prezes zarządu (Piotr Wysocki, Mariusz Owczarek) 

1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie: 

 do celów statutowych UKS Pancerni  

 niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon). 

2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych będą: 

 Członkowie Zarządu UKS Pancerni  oraz pomioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z 

uwzględnieniem ich pracowników, zleceniobiorców i podwykonawców. Podmioty świadczące na 

rzecz Administratora usługi IT. 

 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane: 

 przez okres 30 dni, licząc od dnia skreślenia z listy członków UKS Pancerni, 

 do czasu wycofania poprzez skierowanie odpowiedniej informacji do zarządu UKS Pancerni 

(rezygnację wysyłamy drogą mailową lub w formie pisemnej) 

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzanych danych 

6. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie, niemniej są one niezbędne do realizacji celów statutowych 

UKS Pancerni. 

 

Oświadczam iż, zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

………………………………….               ……………………………. 
imię i nazwisko uczestnika zajęć                 podpis  uczestnika zajęć 

 

………………………………….     ……………………………. 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego     podpis  rodzica/ opiekuna prawnego 

 

………………………………….     ……………………………. 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego     podpis  rodzica/ opiekuna prawnego 



Oświadczam że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka………………………………………………………… zarejestrowany podczas realizacji zadań 

statutowych klubu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i tworzenia historii UKS Pancerni.  

Oświadczenie moje ważne jest po wystąpieniu mojego dziecka z UKS Pancerni, do czasu odwołania 

zgody. 

 

………………………………….     ……………………………. 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego     podpis  rodzica/ opiekuna prawnego 

 

………………………………….     ……………………………. 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego     podpis  rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


