
 
KARTA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO (13-18 lat) 

 
1. Dane uczestnika 
 
IMIĘ I NAZWISKO ….............……………………………………………………………………………..…    
DATA I MIEJSCE URODZENIA ….....................…………………………………………………………….      
PESEL …………………………………………………………………………………………………………. 
ADRES ZAMIESZKANIA ................................................................................................................................ 
TEL.KOMÓRKOWY……………………………………………………………………………………..…… 
 
2. Dane Rodziców/ Opiekunów 
 
IMIĘ I NAZWISKO  ………………………………………………………………………………………………………. 
ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli jest inny niż uczestnika)………………………………………………………………… 
TEL.KOMÓRKOWY………………………………..        E-MAIL……………………………………………………… 
 
IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………..………. 
ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli jest inny niż uczestnika)………………………………………………………………… 
TEL. KOMÓRKOWY………………………………         E-MAIL…………………………………………………….… 
 
ZGODA – OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na korzystanie mojego dziecka z zajęć, aktywności i urządzeń znajdujących się na siłowni   
i salce fitness w Borku Wlkp. w godzinach i dniach wynikających ze zgłoszenia. 
 
     Oświadczam, że moje dziecko spełnia wymogi zdrowotne pozwalające uczestniczyć w/w zajęciach  
i że nie istnieją przeciwwskazania, które by uniemożliwiały udział dziecka w w/w zajęciach (w tym 
ruchowych wymagających wzmożonej aktywności fizycznej) oraz biorę pełną odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do domu. 
      Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem siłowni i salki fitness Borku Wlkp.,  
w całości akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
      Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji sms/mms o wydarzeniach organizowanych/ 
współorganizowanych przez M-GOK Borek Wlkp. 
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego. 
 
      Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego w formie 
fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrań audio/video na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na 
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie   autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze 
zm.) w ramach organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  oraz działań statutowych M-GOK wykonywanych 
przez pracowników M-GOK lub osoby do tego wskazane. 

 

     Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ podopicznego w celach 

promocyjnych, informacyjnych, poprzez umieszczenie fotografii/ nagrań audio-wideo zawierających 

wizerunek na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i innych źródłach organizowanych/ 

zarządzanych przez M-GOK oraz w siedzibie M-GOK przez czas nieokreślony.  

 

 

........................................................................ 
Data i czytelny podpis 

opiekuna prawnego składającego oświadczenie/ opiekunów 

                                                                 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim u. Powstańców Wlkp. 4, Tel: 65 57 16534;  e-mail: m-gokborek@wp.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: 

daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć,  a także organizowanych przez M-GOK w Borku Wlkp.  wydarzeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.   

4. Pełna treść informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.mgok.borekwlkp.pl oraz siedzibie    M-GOK. 

5. Dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

 6.     Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

 7.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo: 

  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana; 

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania.  

9.   Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie  z terminami archiwizacji 

określonymi przez ustawy kompetencyjne. 
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