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XI PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNEGO 
 

Udzielam zgody na udział mojego dziecka w „XI Pływackich Mistrzostwach Skawiny” w dniu      
6 grudnia 2020r. Ponadto oświadczam, że nie ma ona przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w 
zawodach oraz posiada ubezpieczenie NNW. Oświadczam, że zapoznałem/am się z komunikatem oraz 
regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.  

 

OŚWIADCZENIE RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych 
przez Klub Sportowy Optima Skawina z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnickiej 10A/17, adres e-mail: 
optimaskawina@gmail.com adres pocztowy: Klub Sportowy Optima Skawina 32-050 Skawina ul. 
Korabnicka 10A/17, zgodnie z art.7 i 9 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 
- Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, 
jest Klub Sportowy Optima Skawina z siedzibą w Skawinie.  
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a) oraz c) ogólnego rozporządzenia j/w 
o ochronie danych osobowych.  
- Dane osobowe przetwarzane są w celu: 



•   Uczestnictwa w XI Pływackich Mistrzostwach Skawiny;  

• Zamieszczenia wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych związanych z organizacją zawodów. 

•   Kontaktowaniem się z rodzicem/prawnym opiekunem;  

•   Udostępniania danych instytucjom współpracującym z klubem, w celu organizacji zawodów, tylko 
w uzasadnionych przypadkach.  
- Wymagane jest podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia , 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna telefon kontaktowy i e-mail rodzica/opiekuna,  
-  Nie podanie powyższych danych osobowych, z jakiegoś powodu spowoduje brak możliwości 
korzystania z naszych usług.  
-  Dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 rok.  
- Zamawiający ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich 

poprawiania, ograniczania udostępniania oraz usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Zamawiający ma prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROCEDÓR BEZPIECZEŃSTWA  W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 
 
Zapoznałam/em się i akceptuję poniższe procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2: 
 - Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję, związaną  
z przyprowadzaniem dziecka na XI Pływackie Mistrzostwa Skawiny, a tym samym za potencjalne 
narażenie na zakażenie koronawirusemSARS-CoV-2, pomimo stosowania środków ochrony                          
i ostrożności.  
- Zobowiązuję się ograniczyć przebywanie w obiekcie podczas zawodów do niezbędnego minimum.  
- Zobowiązuję się, że moje dziecko oraz osoba przyprowadzająca je na zawody będą zasłaniać nos           
i usta, dezynfekować ręce i zachowywać bezpieczny dystans pomiędzy innymi osobami. 
- Oświadczam, że w momencie przyprowadzenia dziecka na zawody jest ono zdrowe (wg wszelkich 
dostępnych mi informacji), oraz że w okresie 14 dni poprzedzających przyjście na zawody  moje 
dziecko ani żadna z osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe: 

• nie miało objawów zakażenia SARS-COV-2; 

• nie miało bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt                 
z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym). 

- obowiązuję się, że w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 mojego dziecka lub najbliższego 
członka rodziny powiadomię o tym organizatora zawodów oraz zaniecham przyprowadzania dziecka 
na zawody. 
- Wyrażam zgodę na  zmierzenie temperatury mojego dziecka w sytuacji wystąpienia objawów 
chorobowych w trakcie trwania zawodów. 
- Oświadczam, że w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 wyrażam zgodę na przekazanie terenowej 
jednostce Sanepidu danych osobowych mojego dziecka. 

 


