Załącznik Nr 1
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie
35 - 045 Rzeszów, ul. Hetmańska 38

DEKLARACJA

KONTYNUACJI

uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach sportowych na rok szkolny
2020/2021 organizowanych przez Zespół Szkół Sportowych - Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Rzeszowie
Sekcja ...........................................................................................................................
Prowadzący zajęcia.....................................................................................................
(wpisać i imię i nazwisko nauczyciela))

I. Dane osobowe uczestnika:
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych* uczestnika pozaszkolnych zajęć
sportowych
Nazwisko

Imię

Telefon

III. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych* uczestnika pozaszkolnych
zajęć sportowych
Miejscowość Kod
pocztowy

Ulica

Nr
Nr
lokalu domu

Gmina

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w pozaszkolnych
zajęciach sportowych w Zespole Szkół Sportowych w sekcji działającej przy
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Rzeszowie.
TAK/NIE*
Dodatkowe informacje o uczestniku pozaszkolnych zajęć sportowych sekcji działających
przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Rzeszowie.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację danych
osobowych mojego dziecka w postaci: wizerunku, imienia i nazwiska, roku urodzenia:
na stronie internetowej MOS w Rzeszowie, powstałych publikacjach w prasie, internecie, TV,
na plakatach, itp. w celu promowania oraz dokumentowania działalności Zespołu Szkół
Sportowych – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.
TAK/NIE*
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH

OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych uczniów szkoły i uczestników pozaszkolnych zajęć sportowych
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół
Sportowych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów, reprezentowany przez dyrektora szkoły
– Wojciecha Wilka.
2) Inspektor Danych Osobowych, do którego można kierować pytania dotyczące przetwarzania danych
osobowych w zakresie działania szkoły i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a także
przysługujących uczniom i uczestnikom pozaszkolnych zajęć sportowych i ich rodzicom uprawnień,
dostępny jest pod adresem iod1@erzeszow.pl – p. Tomasz Bodziony
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, RODO,
w zakresie
niezbędnym do realizacji przez Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie zadań publicznych,
wypełniania obowiązków prawnych wynikających wprost
z przepisu prawa, statutowych
zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w szkole.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b)
RODO.
3) Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku, imienia, nazwiska i daty
urodzenia Państwa dziecka w celach określonych w treści zgody, podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4) Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in.
takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają
dane osobowe, dla których administratorem jest Zespół Szkół Sportowych, reprezentowany
przez dyrektora szkoły.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217) oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt.
6) Uczeń i rodzic ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7) Uczeń i rodzic ma prawo wniesienia skargi do PUODO (Warszawa, ul. Stawki 2),
gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez ucznia i rodzica danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie przewiduje się przetwarzania danych
osobowych w sposób zautomatyzowany, nie będę one profilowane. W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z art. 13 ust. 1, lit. f RODO, dane osobowe będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być
brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe.
9) Inne informacje: Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału przez Pani/Pana dziecka
w pozaszkolnych zajęciach sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy –
Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
……………………………………………………
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych*)

Data przyjęcia wniosku

*- niepotrzebne skreślić

Data i podpis dyrektora placówki

