
…………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczenie woli – zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Oświadczam, że: 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ICESKATER” z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Falista 14. danych osobowych mojego dziecka tj. zamieszczenie danych – 

wizerunek, imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa i wynik sportowy na stronie 

internetowej na stronie https://iceskater.pl oraz na przekazywanie danych innym klubom 

sportowym, które będą organizatorem zawodów sportowych zgodnie z art. 6 ust. 1 a 

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. (Dalej: RODO). 

Niniejsza  zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się 

cel  przetwarzania.  

□ Wyrażam zgodę na używanie przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ICESKATER” z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Falista 14. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 

2 ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1219. ze zm.) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)., w celu 

przesyłania mi informacji (wiadomości SMS). 

 

.............................................. 

 podpis rodzica/opiekuna prawnego          

https://iceskater.pl/


Klauzula informacyjna  

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że administratorami  

Pani/ Pana danych osobowych oraz danych dziecka, którego Pan/Pani jest opiekunem prawnym  

jest Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „ICESKATER” z siedzibą w Gdańsku, ul. Falista 14. 

 

CO TO JEST RODO 
RODO – Jest to skrót nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 
95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), którego celem jest ujednolicenie zasad 
przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej, a które to Rozporządzenie 
obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia informujemy, że  
 
1. KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE 
Administratorem Pani/Pan Danych Osobowych  oraz danych dziecka, którego Pan/Pani jest 
opiekunem prawnym  jest Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „ICESKATER” z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Falista 14. 
Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z 
obowiązującymi przepisami. 
 
2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA 
W związku z członkostwem Pani/ Pana dziecka w klubie „ICESKATER”, Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej „ICESKATER” z siedzibą w Gdańsku będzie przetwarzał następujące 
kategorie Pani/Pan Danych Osobowych  oraz danych dziecka:  

a. W celu statutowych zadań Stowarzyszenia tj. uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszenia na 
zasadach określonych przez Statut, danych przetwarzanych w regulaminach 
Stowarzyszenia oraz innych uchwałach władz Klubu oraz na podstawie przepisów prawa 
w związku z uprawianiem sportu na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO w związku z ustawą  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz w  zakresie 
określonym w deklaracji członkowskiej i orzeczeniu lekarskim. 

b. Na podstawie udzielonej zgody, o której  mowa w art. 6 ust. 1 a) RODO w zakresie i celu 
wskazanym w oświadczeniu woli. 

c. Jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o prawnie 
uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w 
szczególności dla następujących celów: dochodzenia roszczeń, w formach komunikacji 
elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego i innych formach usług świadczonych 
drogą elektroniczną z Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „ICESKATER” serwisów 
https://iceskater.pl, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia 
końcowego z którego połączono się z serwisem. 

 
 

https://iceskater.pl/


3. ŹRÓDŁO DANYCH 
Pani/Pan Danych Osobowe  oraz dane dziecka Pani dane pozyskujemy od Pani/Pana w trakcie 
podpisywania deklaracji członkowskiej oraz w ramach wyrażonych zgód na udział w zawodach 
sportowych   
4. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE 
Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/ 
Pan ww.  danych osobowych, niestety nie będziemy mogli kontynuować udziału Pani/Pana 
dziecka w  działalności Klubu tj w zawodach i treningach. 
 
5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 
Pani/Pana dane osobowe, oraz dane dziecka mogą zostać udostępnione: 

a. innemu klubowi (za zgodą) 
b. odbiorcom uprawnionym na podstawi przepisów prawa lub udzielającym wsparcia 

informatycznego, rachunkowego.  
 
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/ Pana dane osobowe i dane dziecka będą przechowywane przez okres: 

a. członkostwa w klubie ,  
b. po wyżej wskazanych okresach dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji oraz przez okres 
niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wywiązania się z 
obowiązków nałożonych na Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami - 
zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy  

c. do odwołania zgody - w przypadku danych zbieranych dobrowolnie na podstawie 
wyrażenia zgody (oświadczenia woli) 
 

7. JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC STOWARZYSZENIA KULTURY 
FIZYCZNEJ ICESKATER  

a. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b. w przypadku, gdy wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe i dane dziecka na podstawie 
zgody, posiada Pani/ Pan  - wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie  z 
obowiązującym prawem. (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody w 
przypadku jej wyrażenia w celach przekazania danych innemu klubowi uniemożliwi udział 
w zawodach organizowanych przez inny klub.  

c. sprostowania danych (art. 16. RODO), 
d. usunięcia danych (art. 17 RODO), jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie 

usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń. 

e. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania 

danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

h. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

i. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących i danych dziecka narusza przepisy RODO. 



8. PANI/ PANA DANE OSOBOWE  I DANE DZIECKA  NIE  BĘDĄ 

PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY Z PODEJMOWANIEM 

DECYZJI W TYM PROFILOWANIU  

9. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH 

Przekazanie Pani/ Pana danych osobowych i danych dziecka, może obejmować transfery 

zagraniczne do krajów, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych nie są tak szczegółowe jak w 

państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem UE, dane osobowe przekażemy tylko 

odbiorcom oferującym odpowiedni poziom ochrony danych. W tych sytuacjach dokonamy 

ustaleń umownych w celu zapewnienia ochrony zgodnej ze standardami obowiązującymi w 

UE. Może Pani/ Pan poprosić nas o kopię tych zapisów, korzystając z w/w danych 

kontaktowych. 

Ponieważ nasz klub dynamicznie się rozwija, to w/w Oświadczenie oraz klauzula 

informacyjna  również może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach zostanie Pani/ Pan 

poinformowana/y, jeśli będą miały one wpływ na zakres, cel i podstawę prawną 

przetwarzania danych   

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z 
Klauzulą informacyjną 
 
 
 
…………………………...... 
  (podpis oświadczającego) 
 

 

 

 

 

 


