DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w projekcie pn. „Już pływam ” edycja 2022 w Gminie Myślenice
Ja niżej podpisana/y
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
......................................................................................................................................................
(imię nazwisko dziecka)

ucznia klasy. ............................. , Szkoły Podstawowej………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły)

w projekcie „JUŻ PŁYWAM”, edycja 2022 w terminie: 10.09.2022 – 17.12.2022 r. w zakresie nauki
pływania.
Zgłaszam chęć udziału mojego dziecka w nauce pływania, w zajęciach sobotnich o godzinie (proszę zaznaczyć
właściwy):
14:45-15:30
15:30-16:15
16:15-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30

DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko Dziecka ………………………………………………………………..…………………………….…..…
2. Data urodzenia Dziecka …………………………………………………wiek Dziecka ………………………….…
3. Ucznia klasy…………………………………..Szkoły Podstawowej……………………………………………………..
4. Pesel dziecka ………………………………………………………………………………….…………………………………..
5. Telefon komórkowy Rodzica ……………….………………………….......................................................
6. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres dziecka)
……………………………………………………………………………………………………………………….………..………..……
7. Dokładny adres zamieszkania dziecka………………………………………….……………………………….…..…
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…..
8. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………......
9. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć (proszę określić pokrewieństwo)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….….…
10. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami udziału w przedmiotowym Projekcie, akceptuję jego

postanowienia a moja córka / mój syn spełnia kryteria uprawniające do udziału w
Projekcie.
11. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań w tym zdrowotnych dziecka wymienionego
powyżej do uczestnictwa w Projekcie „Już pływam”. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania organizatora Projektu o ewentualnych przeciwwskazaniach, które wystąpią w trakcie
uczestnictwa dziecka w Projekcie.
12. Deklaruję regularne uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz zobowiązuję się do osobistego
przywozu i odbioru dziecka z pływali Aquarius.
13. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem
mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu pn. ,,Już pływam” bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji, promocji i udokumentowania w/w projektu
przez MOKiS przy udziale Województwa Małopolskiego
14. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane
zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
……………………………………………..
(data i podpis)
Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana
dziecka które związane są z procesem obejmującym działalność kulturalną, jest Myślenicki Ośrodek Kultury i
Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice. Administrator przetwarza dane w
celu realizacji statutowych działań placówki wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz w celach
wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.
Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Również te
przetwarzane na podstawie zgody, chyba, że zgoda zostanie wcześniej wycofana. Udzielanie zgody
jest dobrowolne. Każdą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki,
b. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
podanych danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadkach tego
wymagających uniemożliwia skorzystanie z oferty MOKiS. W przypadkach związanych
z wyrażaniem zgody podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia podjęcie
lub realizację działań określonych w treści zgody.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast Administrator nie
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego syna/ mojej córki

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

po zakończeniu zajęć w danym dniu na Krytej Pływalni Aquarius. Równocześnie oświadczam, że po
opuszczeniu basenu przez syna/córkę przejmuję nad nim/nią bezpośrednią opiekę i w pełni odpowiadam za
jego/jej bezpieczeństwo oraz sposób powrotu do domu.

………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

