
 
 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA CZYNNY UDZIAŁ DZIECKA W ZAJ ĘCIACH SPORTOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na czynny udział mojego dziecka    .................………………………………………... 
                                                                                                                                                                imię  nazwisko dziecka 
 

w regularnych zajęciach sportowych organizowanych przez KS ALPHA GYM. 
Znając stan zdrowia mojego dziecka oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. W razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie 
dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczam dziecku bezpieczną 
drogę na zajęcia i jego powrót do domu.  
 
  …………………       ……………………                                    ………………………………………  
           miejscowość                                    data                                                                                      podpis rodzica / prawnego opiekuna  
 

 
 
 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie - podanych poniżej - danych osobowych przez KS ALPHA 
GYM oraz udostępnianie ich instytucjom wspierającym działalność klubu w celu niezbędnym do 
prawidłowej realizacji działań klubu oraz zbadania prawidłowej realizacji zadań zleconych przez w/w 
instytucje jak również w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia dotacji. 
 
 

  …………………       ……………………                                    ………………………………………  
           miejscowość                                    data                                                                                      podpis rodzica / prawnego opiekuna  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
……………………………………………………         ……………………………………………………                                                   
imię i nazwisko rodzica / opiekuna                                             imię i nazwisko dziecka  
 
……………………………………………………          ……………………………………………………                                                                                                
tel. kontaktowy rodzica                                                          adres zamieszkania dziecka                                                                                          

 
……………………………………………………          ……………………………………………………                                  
adres e-mail rodzica                                                             PESEL dziecka 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………          ……………………………………………………                                                            
obecna szkoła - klasa / przedszkole                                                                  data i miejsce urodzenia dziecka                                                                            

 
 
 
 
 
 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka  
 
 

.................………………………………………... 
                               imię  nazwisko dziecka 

poprzez jego rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w 
celach promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych oraz szkoleniowych przez KS ALPHA GYM 
utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym, w postaci fotografii, filmu, dokumentacji 
filmowej lub dźwiękowej). 
We wskazanych powyżej celach wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie  
(w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, stronach internetowych) na stronach 
klubu i instytucji współfinansujących jego działalność. 
Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny 
sposób dóbr osobistych dziecka. Wizerunek dziecka nie może być użyty w celach komercyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  …………………       ……………………                                    ………………………………………  
           miejscowość                                    data                                                                                      podpis rodzica / prawnego opiekuna  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KS ALPHA GYM z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Marii 
3B. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci udziału Państwa dziecka w 
działaniach KS ALPHA GYM. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane 
Administratorowi tj. KS ALPHA GYM pocztą na adres siedziby klubu lub drogą elektroniczną na adres e- 
mail: biuro@alpha-gym.pl 

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 
Administratorowi danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie 
przetwarzać dane, chyba że: 
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; 
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym 
interesie Administratora. 

5. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:  

- podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi 
informatycznej,  
-  instytucją dofinansowującym działania Klubu w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z 
tym dofinansowaniem oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania; 
- uprawnionym organom, instytucjom i urzędom tylko i wyłączenie w zakresie w jakim są im niezbędne do 
prawidłowego wykonywania ich obowiązków umownych lub ustawowych. 

7. Państwa dane mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp mają wyłącznie 
osoby, które uzyskały upoważnienie według przyjętych procedur, wskazane przez KS ALPHA GYM. 

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- niezbędnym do prawidłowej realizacji działań KS ALPHA GYM; 
- zbadania prawidłowej realizacji zadań zleconych i współfinansowanych przez instytucję współfinansujące 
działalność KS ALPHA GYM; 
- kontroli przebiegu rozwoju sportowego uczestników działań KS ALPHA GYM; 
- kontroli prawidłowego wykonywania programów szkoleniowych przez Trenerów; 
- udokumentowania prawidłowego wykonywania zadań zleconych i współfinansowanych oraz w celu 
zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania; 
- archiwalnym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów prawidłowej 
realizacji działań KS ALPHA GYM; 
- utrzymania kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów w celach 
przygotowania oferty, zapisów a także udzielania informacji o Państwa podopiecznych. 

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do momentu zaprzestania udziału 
dziecka w działaniach KS ALPHA GYM lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody, lecz 
nie krócej niż na czas upływu terminu oferty i umowy. Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 9(2)(f) 
RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania Państwa danych osobowych, przez okres w 
którym, przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 
 
 
 
  …………………       ……………………                                    ………………………………………  
           miejscowość                                    data                                                                                      podpis rodzica / prawnego opiekuna  


