Karta zapisu dziecka na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez
Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art

Imię i nazwisko uczestnika, klasa……………………………………………………
NR PESEL uczestnika……………………………………………………………………
Proszę
postawić znak
X przy
wybranych
zajęciach

Rodzaj zajęć

Adresaci

Ścianka wspinaczkowa
NSSA/ grupa rekreacyjna
Ścianka wspinaczkowa
NSSA/ grupa sportowa

kl.1-8
kl.1-8

Termin

wtorki 17:30-19:00
piątki 16:30-18:00
środy 17:30-19:00 i piątki
17:30 -19:00

Koszt zajęć

50 zł/miesiąc
50zł/miesiąc

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych…………………………………………………………………
Numer telefonu do rodziców/ opiekunów prawnych………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA
4. Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem Ścianki Wspinaczkowej Społecznej
Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder W Niepołomicach, który jest dostępny na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Ścianka wspinaczkowa”
5. Oświadczam, że zgłaszane przeze mnie dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania
wspinaczki
6. Jest mi wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie
możliwe są kontuzje. Przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie
………………………………………………………
Data i podpis
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Proszę zakreślić właściwe:
1. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych zawartych w formularzu w bazie danych
organizatora zajęć i przetwarzania ich w celu realizacji zajęć wspinaczkowych.
*Brak wyrażenia zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach.

TAK

NIE

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć wspinaczkowych organizowanych przez NSSA, w celu
promocji wspinaczki i upublicznianie ich na stronie internetowej organizatora, przy użyciu mediów
społecznościowych organizatora, umieszczenie w innych mediach (internet, prasa, telewizja,
materiały reklamowe organizatorów), bez żadnych roszczeń, w tym finansowych
TAK

NIE

………………………………………………………
Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA:
W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych
informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych jest Niepołomickie
Stowarzyszenie Sport Art oraz Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, tel. 500 396 275
2.
Dane osobowe Pana/Pani/Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
i lit. e (tj. na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zajęć
wspinaczkowych oraz promocji działań podejmowanych przez organizatora.
3.
Pana/Pani/Państwa dziecka dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego w
którym dziecko uczestniczy w zajęciach wspinaczkowych, do czasu określonego w umowach z
organami dofinansowującymi zajęcia wspinaczkowe, lub do czasu cofnięcia zgody.
4.
Odbiorcami danych osobowych uczestników zajęć wspinaczkowych może być Polski Związek
Alpinizmu, MSIT, MiG Niepołomice oraz Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
5.
Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

