
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: ,,ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI 
KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7  W GŁOGOWIE 
 

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................. 

Szkoła, klasa: ........................................................................................................................... 

Deklaruję udział mojego dziecka/podopiecznego1 w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej realizowanymi, w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Sportu ze 

środków paostwowego Funduszu Zajęd Sportowych dla Uczniów. 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 
LP. 

 
KRYTERIUM 

 
TAK 

 
NIE 

1. Uczeo ze wskazaniami lekarskimi. 
 

  

2. Uczeo ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez pielęgniarkę szkolną 
 

  

3. Uczeo ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez nauczyciela 
wychowania fizycznego. 
 

  

4. Uczeo zgłoszony przez rodziców/opiekunów prawnych. 
 

  

Proszę dołączyd do deklaracji dokumenty potwierdzające wybrane kryterium rekrutacji (np. 

zaświadczenia lekarskie, opinie itp.) jeśli dotyczy. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem zajęd 

sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanymi i akceptuję jego 

zapisy. 

Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y, aby w trakcie zajęd sportowych z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej była gromadzona dokumentacja fotograficzna. 

Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na 

zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji 

wydawanych drukiem przez organizatora. 

Wyrażam / Nie wyrażam1  zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia 

uczestnika w projekcie pn. ,,Zajęcia Sportowe z Elementami Gimnastyki Korekcyjno – 

Kompensacyjnej”. 

 
………………………………………………………………… 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

                                                           
1
 Niewłaściwe przekreśl. 



Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/ Pana dziecka /dzieci 

jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie, ul. Daszyoskiego11, 67-200 Głogów 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Alicja Grzesioska –Świętek, iodags@iodags.pl3. Podstawą 

i celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO -wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. 

realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe. 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO -wykonywanie zadao  określonych w umowie 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO -promocji osiągnięd i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody 

d) zapewnienia bezpieczeostwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a 

Prawo oświatowe (monitoring wizyjny) 

e) realizacja projektu pn. ,,Zajęcia Sportowe z Elementami Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej”. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze -w tym przez okres 

trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia, 

c) w przypadku zapisów systemu monitoringu –3 dni, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w 

związku, z którym może zostad wszczęte postępowanie –wówczas dane będą przechowywane do 

czasu prawomocnego zakooczenia postępowania. 

6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 



b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

a) osoby te kwestionują prawidłowośd danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo. 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody(art.6 ust. 1 lit 

a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 

nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji 
wskazanych celów, w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na 
Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeostwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 

 

          ………………………………………………… 

podpis rodzica/ prawnego opiekuna 


