.....................................................
(Imię i Nazwisko uczestnika zajęć)

Oświadczenie dla osób powyżej 18 roku życia
Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnosportowych, które odbywają się w obiektach UCSiR podczas akcji Zima w Mieście 2020.
Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Wa-wa, dn.....................2020 r.

............................................
(podpis uczestnika zajęć)

ICE (dane podawane dobrowolnie)
W razie wypadku proszę powiadomić: nr telefonu: ……………………………………………….
Zapoznałem/am* się z:
Regulaminem pływalni /hali/siłowni /sali CTS /kręgielni /kortów tenisowych/ oraz Polityką
prywatności.
* właściwe zakreśl
1. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz
nieodzowne do wzięcia udziału w akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020 i jedynie w tym celu będą one
przetwarzane.
2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

Polityka prywatności
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ursynowski Centrum Sportu i Rekreacji
z siedzibą przy ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
Możesz się z nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 334 62 11 bądź mailowo:

sekretariat@ucsir.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem
Ochrony Danych mailowo: ochrona.danych@ucsir.pl bądź listownie na wskazany powyżej adres.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) umożliwienia uczestnictwa w zajęciach w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020 oraz
b) kontaktu w związku z udziałem dziecka w akcji na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6 ust.
1 lit a RODO1
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy, podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi
UCSiR zawarł umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu zakończenia Akcji Zima w Mieście 2020,
a następnie zostaną usunięte
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo

do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w
oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. Każdy kto uzna, że dane osobowe
są przetwarzane z naruszeniem prawa ma możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie
podania, udział w zajęciach w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020 nie będzie możliwy .
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

1

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów

