DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: ,,ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI
KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR …….. W GŁOGOWIE
Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................................
Szkoła, klasa: ...........................................................................................................................
Deklaruję udział mojego dziecka/podopiecznego1 w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej realizowanymi, w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Sportu ze
środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
KRYTERIA REKRUTACJI
LP.
KRYTERIUM
1. Uczeń ze wskazaniami lekarskimi.

TAK

2.

Uczeń ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez pielęgniarkę szkolną

3.

Uczeń ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez nauczyciela
wychowania fizycznego.

4.

Uczeń zgłoszony przez rodziców/opiekunów prawnych.

NIE

Proszę dołączyć do deklaracji dokumenty potwierdzające wybrane kryterium rekrutacji (np.
zaświadczenia lekarskie, opinie itp.) jeśli dotyczy.
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej realizowanymi i akceptuję jego zapisy.
Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y, aby w trakcie zajęć sportowych z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej była gromadzona dokumentacja fotograficzna.
Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na
zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji
wydawanych drukiem przez organizatora.
Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
uczestnika w projekcie pn. ,,Zajęcia Sportowe z Elementami Gimnastyki Korekcyjno –
Kompensacyjnej”.

…………………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

1

Niewłaściwe przekreśl.

RODO
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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).

Tożsamość administratora
Dane kontaktowe
administratora
Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych osobowych
Cele przetwarzania

Prezydent Miasta Głogowa
Rynek 10, 67-200 Głogów
e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl
tel.: +48 767265401
Rynek 10, 67-200 Głogów
e-mail: iod@glogow.um.gov.pl
tel.: +48 767265471
Realizacja projektu pn. ,,Zajęcia Sportowe z Elementami Gimnastyki
Korekcyjno – Kompensacyjnej”.

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków prawnych., w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora.
Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na
przetwarzanie danych szczególnej kategorii.

Prawnie uzasadniony interes
realizowany przez
administratora

Realizacja umowy dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – dalej umowa podstawowa, ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów na podstawie umów powierzenia,
w szczególności: Szkoła Podstawowa, w której prowadzone są zajęcia sportowe
z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, firma prawnicza, firmy
Odbiorcy danych
informatyczne. Dane osobowe zostaną udostępnione Ministerstwu Sportu na
podstawie umowy dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji umowy
podstawowej uwzględnieniem okresu przedawnienia, a następnie w celach
Okres przechowywania danych
archiwalnych przez okres 25 lat licząc od stycznia następnego roku po zakończeniu
umowy podstawowej.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie
dopuszczonym przez przepisy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze
Prawa podmiotów danych
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony
danych.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, ma
Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
Prawo do cofnięcia zgody
z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do
Prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
organu nadzorczego
Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 03 00.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zajęć
Informacja o dowolności lub
sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. Przy braku wyrażenia
obowiązku podania danych
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecko może brać udział w zajęciach.

