Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć Miejskiej Szkoły Pływania

KARTA ZGŁOSZENIA

osoby pełnoletniej/niepełnoletniej*
na zajęcia nauki/doskonalenia pływania
w Miejskiej Szkole Pływania w Sosnowcu
I
Proszę o przyjęcie mnie/mojego dziecka*……………...…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

na zajęcia nauki/doskonalenia pływania organizowane przez Miejską Szkołę Pływania w Sosnowcu.
Data i miejsce urodzenia…………..……….………………..…………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………….
Termin kursu………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail:……………......……………………………………………………………………………………………………………………
II
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zobowiązuję się do:
- informowania o wszelkich zmianach w danych objętych niniejszym zgłoszeniem,
- przestrzegania postanowień Regulaminu zajęć Miejskiej Szkoły Pływania,
- uiszczania należności za udział w zajęciach.
2. Oświadczam, że mój/dziecka* stan zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne pozwalają na udział w zajęciach nauki/ doskonalenia
pływania.
3. Oświadczam, że dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

……………………………………………….
Sosnowiec, dnia

III

…………………………………………………..
Czytelny podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………………………………………………….........
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/i/danych osobowych mojego dziecka/danych osobowych
osoby pozostającej pod moją opieką* zawartych w Karcie zgłoszenia do celów związanych z rekrutacją i uczestnictwem w zajęciach nauki
i doskonalenia pływania organizowanych przez Miejską Szkołę Pływania działającą przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
zostałem(am) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 poinformowany i przyjmuję do
wiadomości, iż:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41 - 200 Sosnowiec,
ul. 3 Maja 41,
2) moje dane osobowe/i/ dane osobowe mojego dziecka/dane osobowe osoby pozostającej pod moją opieką* będą przetwarzane
w celu uczestnictwa w zajęciach nauki oraz doskonalenia pływania oraz będą udostępniane innym odbiorcom w celu promocji zajęć
Miejskiej Szkoły Pływania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir.sosnowiec.pl) oraz portalu
społecznościowym (Facebook). Na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych / i/
danych osobowych mojego dziecka/danych osobowych osoby pozostającej pod moją opieką* w zakresie wizerunku następującym
odbiorcom: osoby odwiedzające stronę internetową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir.sosnowiec.pl), portal
społecznościowy (Facebook).
3) mam prawo dostępu do treści swoich danych /i/danych mojego dziecka/danych osoby pozostającej pod moją opieką* oraz ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
mojego/i/mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką* uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenie pływania.
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
Sosnowiec, dnia

…………………………………………………..
Czytelny podpis

