
Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na korzystanie z siłowni i zajęć sportowych organizowanych na terenie 

Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark przez osobę niepełnoletnią 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez moje dziecko/osobę pozostającą  

pod moją opieką prawną 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/ osoby pozostającej pod opieką) 

z siłowni i zajęć sportowych organizowanych na terenie Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark przy ulicy 

Żeromskiego 4D w Sosnowcu (dalej: „Centrum”), to jest w obiekcie sportowym Miejskiego Ośrodka 

 Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (jednostki budżetowej Gminy Sosnowiec). Oświadczam jednocześnie,  

że zapoznałam(em) się z Regulaminem Centrum i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Oświadczam, że jestem 

świadoma(y) korzystania przez moje dziecko/osobę pozostającą pod moją opieką prawną z siłowni i zajęć 

sportowych organizowanych na terenie CAR ŻeromPark na moje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Ponadto 

oświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania przez moje dziecko/osobę pozostającą 

pod moją opieką prawną z siłowni i zajęć sportowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 

zdrowotnych lub jakichkolwiek szkód osobowych bądź materialnych wynikających z korzystania przez moje 

dziecko/osobę pozostającą pod moją opieką prawną z siłowni i zajęć sportowych , oświadczam, że zrzekam  

się wszelkich roszczeń wobec Gminy Sosnowiec i zwalniam Gminę Sosnowiec z odpowiedzialności z tego tytułu. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………………………………… 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………………………………… 

 Sosnowiec, dnia ……………………………………   …………………………………… 
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania przez moje 

dziecko/osobę pozostającą pod moją opieką prawną z siłowni i zajęć sportowych organizowanych na terenie CAR 

ŻeromPark zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym celu  

i sposobie przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/osoby pozostającej 

pod moją opieką prawną.  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka/osoby pozostającej pod opieką: ……………………………………………………… 

 Sosnowiec, dnia ……………………………………   …………………………………… 
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osoby składającej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z siłowni i zajęć sportowych 

organizowanych na terenie Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark przez osobę niepełnoletnią. 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana 

opieką prawną jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41. 

 W imieniu Administratora działa Dyrektor. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawna 

pod wskazanym wyżej adresem. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod adresem 

e-mail: iod@mosir.sosnowiec.pl.  

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana 

opieką prawną odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, to znaczy wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

 na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej 

 pod Pani/Pana opieką prawną będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania przez Pani/Pana 

dziecko/osobę pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną z siłowni i zajęć sportowych organizowanych na terenie 

CAR ŻeromPark. 

 

 Przetwarzanie danych obejmuje: 

a) przechowywanie przez Administratora oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowychoraz o zapoznaniu się z treścią niniejszej klauzuli, 

b) przechowywanie przez Administratora Oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z siłowni  

w  Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark przez osobę niepełnoletnią, c) numer telefonu rodzica/opiekuna 

prawnego, 

d) wgląd do legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia wieku dziecka/osoby pozostającej pod opieką. 

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz  

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi korzystanie przez Pani/Pana dziecko/osobę 

pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną z siłowni i zajęć w Centrum. 

5. Komu możemy przekazać dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką 

prawną będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. 



6. Jak długo będą przechowywane dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką 

prawną będą przechowywane przez 2 lata od dnia złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie 

 z siłowni w Centrum przez osobę niepełnoletnią.  

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/osoby 

pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych 

oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi korzystanie 

przez Pani/Pana dziecko/osobę pozostającą pod Pani/Pana opieką prawną z siłowni i zajęć sportowych 

organizowanych w Centrum. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie 

 z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

8. Gdzie może Pan/Pani wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9. Czy dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką 

prawną nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest 

dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, których dane 

dotyczą. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego. 


