













Szanowni Państwo
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez Dyrektora.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@bbosir.bielsko.pl
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć i zawodów sportowych, w celu związanym z
działalnością informacyjną i promocyjną oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
skierowanymi przeciwko Administratorowi danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) tj. wyrażenie przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych dotyczących wizerunku, art. 6 ust. 1 lit. b) tj. zapoznanie się i przyjęcie warunków regulaminu
imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Państwa dziecko mogło wziąć
udział w zajęciach/zawodach sportowych.
Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym organom i podmiotom publicznym,
ewentualnie współorganizatorom zajęć/zawodów sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-Biała, obsługującej nas
kancelarii prawnej a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia np. firmom
informatycznym obsługującym nasze strony internetowe.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do ich usunięcia.
Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania zajęć/zawodów sportowych oraz okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.
Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie będziemy przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 193 Warszawa, ul. Stawki 2),
jeżeli uznacie Państwo , że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
………………………………………………………………..
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Szanowni Państwo
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez Dyrektora.
*0 Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@bbosir.bielsko.pl
*1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć i zawodów sportowych, w celu związanym z
działalnością informacyjną i promocyjną oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
skierowanymi przeciwko Administratorowi danych osobowych.
*2 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) tj. wyrażenie przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych dotyczących wizerunku, art. 6 ust. 1 lit. b) tj. zapoznanie się i przyjęcie warunków regulaminu
imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
*3 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*4 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Państwa dziecko mogło wziąć
udział w zajęciach/zawodach sportowych.
*5 Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym organom i podmiotom publicznym,
ewentualnie współorganizatorom zajęć/zawodów sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-Biała, obsługującej nas
kancelarii prawnej a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia np. firmom
informatycznym obsługującym nasze strony internetowe.
*6 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do ich usunięcia.
*7 Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania zajęć/zawodów sportowych oraz okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.
*8 Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
*9 Nie będziemy przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
*10 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli
uznacie Państwo , że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa
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Ankieta uczestnika warsztatów – Nauka jazdy na łyżwach w pięciu krokach
w związku ze stanem pandemii
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Dane osobowe:
IMIĘ i NAZWISKO: ......................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA: ...........................................................................................................................
TEL. KONTAKTOWY: .................................................................................................................................
2. Czy miałeś/miałaś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS COV - 19?
TAK /

NIE

Jeśli TAK, to kiedy (data, przedział czasowy) ...............................................................................................
3. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy (odpowiednie zakreślić):
NIE

TAK

Jeśli TAK - od kiedy - data

Temperatura powyżej 38
Kaszel
Duszności
Data i Podpis uczestnika lub opiekuna
prawnego...............................................................................................
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PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Dane osobowe:
IMIĘ i NAZWISKO: ......................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA: ...........................................................................................................................
TEL. KONTAKTOWY: .................................................................................................................................
2. Czy miałeś/miałaś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS COV - 19?
TAK /

NIE

Jeśli TAK, to kiedy (data, przedział czasowy) ...............................................................................................
3. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy (odpowiednie zakreślić):
NIE
Temperatura powyżej 38
Kaszel
Duszności

Data i Podpis uczestnika lub opiekuna
prawnego...............................................................................................

TAK

Jeśli TAK - od kiedy - data

