
 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

imię i nazwisko rodziców/opiekunów 

……………………………………................ 

e-mail 

……………………………………................ 

tel. kontaktowy 

 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego nieletniego dziecka 

…………………………………………………………………………………………….… - ……………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka )    (PESEL) 

 

w wolontariacie VI Biegu Papieskiego w dniu 11 maja  2019r. 

 

 

       …………………………………………………… 
       Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dla kontrahenta 

 

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy Panią/Pana, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. 
o,  
ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl. 
 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu 
realizacji umowy. 
 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i 
rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 
 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do swoich danych, prawo  do ich sprostowania oraz żądania od Administratora 
ograniczenia przetwarzania tych danych. 

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust.3 lit. b i e 
RODO, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

• W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
tel. 22 860 70 86. 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a 
konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność 
wykonywania umowy. 

 

INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 
 


