OŚWIADCZENIE O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO KURSU/
ZAJĘĆ PŁYWANIA I TECHNIK NURKOWANIA REKREACYJNEGO
w ROKU SZKOLNYM 2019/2020 GRUPA ……………………..
Dane Klubu / STARGARDZKI KLUB SPORTÓW PODWODNYCH „BARAKUDA”
73-110 STARGARD ul. Wojska Polskiego 6u1
Dane dziecka:
imię: ………………………………………………………………………………………………………………
nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………
Pesel :………………………………….. miejsce urodzenia……………………..………………….
adres : …………...……………………………………………………………………………………………..
e-mail dziecka………………………………………… rodzica………………………………………….
Nazwa i adres szkoły:………………………………………………………………………………………..
imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych :
1………………………………………………………………..………… TEL ………………………………….
2……………………………………………………………………..…… TEL .…………………………………..
Posiadany stopień wyszkolenia: ………………………………………………………………………..
Umiejętności pływackie (właściwe podkreślić) :
nie umie pływać, potrafi utrzymać się na wodzie, pływa dobrze, bardzo dobrze
Jestem świadoma/y ryzyka związanego z nurkowaniem dziecka.
Ponadto oświadczam* że:
 przyjęłam/jąłem do wiadomości, że naliczanie miesięcznej składki
członkowskiej rozpoczyna się od 02.09.2019 r. i obowiązuje do 01.09.2020
r.
i nie podlega zwrotowi. Dane do przelewu na stronie :
www.barakuda.stargard.pl w zakładce - kontakt
 nieobecność dziecka na zajęciach nie wstrzymuje obowiązku opłacania
składek
 miesięczną składkę członkowską w wysokości 50 zł należy uiścić na konto
SKSP Barakuda do 10 -go każdego miesiąca
 zobowiązuję dziecko do przestrzegania regulaminów organizatora
szkolenia oraz zarządzeń kadry instruktorskiej
 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach oraz wyjazdach
szkoleniowych i wycieczkach krajowych organizowanych przez SKSP
*Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez obojga
rodziców lub opiekuna prawnego w obecności kierownika szkolenia. W przypadku
braku podpisu obojga rodziców wymagane jest pisemne wyjaśnienie złożone przez
osobę podpisującą oświadczenie.
czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych
1…………………………………………………….

2……………………………………………………….

Polityka Prywatności
Uprzejmie informujemy, że w naszej polityce prywatności stosujemy się do wszystkich zasad, zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych zawartych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
Administratorem danych osobowych jest Stargardzki Klub Sportów Podwodnych Barakuda Stargard z siedzibą w
Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1
Cel Przetwarzania Danych Osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia nurkowego przez Stargardzki Klub
Sportów Podwodnych Barakuda Stargard z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1
Podstawa Prawna
Podstawą prawną jest umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Podstawą prawną jest również twoja zgoda w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili
wycofać lub ograniczyć.
Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu
osobom, których dane dotyczą.
Przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa
Podanie Danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług Stargardzkiego Klubu Sportów
Podwodnych Barakuda Stargard z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 1 i przeprowadzenia szkolenia
nurkowego oraz do wydania dokumentów i umiejscowienia twoich danych w rejestrach wydanych dokumentów.
Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług lub
przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Odbiorcy Danych
Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom
bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej
oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Przekazywanie Danych Poza Eog
Twoje dane nie będą przekazywane poza Eog.
Okres Przetwarzania Danych Osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora jest określony czasem szkolenia nurkowego z którym jest związane
podanie danych wrażliwych. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę
przetwarzania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych
1……………………………………………..

2……………………………………………………….

