Łódź, dnia ……………… 2019 r.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………… uczestnictwo w Dniu Otwartym Akademii Widzewa
ZGODA NA UDZIAŁ

My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych)
…………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL:

…………………………………………………..

w Dniu Otwartym Akademii organizowanym przez Widzew Łódź S.A. oraz udział we
wszystkich aktywnościach w trakcie jego trwania w dniu 10.05.2019r.
Niniejszym potwierdzamy, że nasze dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w aktywnościach sportowych.

…………………………
czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka/wychowanka
Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora: Widzew Łódź S.A. z siedzibą Al. Piłsudskiego 138, 92-230
Łódź, nr KRS: 0000680270, danych osobowych mojego dziecka,

którego

jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w celu organizacji i uczestnictwa w Dniu
Otwartym Akademii Widzew Łódź.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie danych
osobowych mojego dziecka/wychowanka:
ü imię, imiona,
ü nazwisko, nazwisko rodowe,
ü data, urodzenia,
ü dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail
ü dane biometryczne (wizerunek).

…………………………
czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora Widzew Łódź S.A. z siedzibą Al.
Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, nr KRS: 0000680270 podanych w celu
ułatwienia kontaktu Administratora z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie danych moich
danych osobowych:
ü imię, imiona,
ü nazwisko,
ü dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail

…………………………
czytelny podpis

Zgoda na korzystanie z wizerunku dziecka/wychowanka
Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie
przez: Widzew Łódź S.A. z siedzibą Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, nr KRS:
0000680270 wizerunku mojego dziecka/wychowanka

którego jestem

rodzicem/opiekunem prawnym w materiałach promocyjnych i informacyjnych w
ramach Dnia Otwartego prowadzonego przez Akademię Widzewa Łódź i
Widzew Łódź S.A.
Zgoda obejmuje w szczególności możliwość publikacji, pokazywania i
wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach wizerunku dziecka.

…………………………
czytelny podpis

Zgoda

na

przetwarzanie

danych

osobowych

w celach marketingowych

Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora Widzew Łódź S.A. z siedzibą Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź,
nr KRS: 0000680270 danych osobowych moich i mojego dziecka/wychowanka
(imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu email) w celach
reklamowych i marketingowych, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych.
Niniejszym oświadczam, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto, mam
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje mi także prawo do zgłoszenia sprzeciwu, sprostowania danych,
dostępu do moich danych w zakresie ich przetwarzania przez Administratora.

…………………………
czytelny podpis

Załącznik: klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne
1. Niniejszym oświadczam, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale
konieczne do uczestnictwa w Dniu Otwartym Akademii Widzew Łódź.
W przypadku niepodania tych danych, uczestnictwo nie będzie mogło
być świadczone. Ponadto, mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody może jednak uniemożliwić dalsze
uczestnictwo w Dniu Otwartym mojego dziecka/wychowanka. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Przysługuje mi także prawo do żądania od Administratora dostępu do
moich i dziecka danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania

danych,

sprostowania

danych,

ograniczenia

przetwarzania danych, usunięcia danych, otrzymania kopii danych, a
także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje mi prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, ochrony dziecka i moich praw przed sądem przeciwko
decyzji organu nadzorczego, jak i dochodzenia moich i dziecka praw
przed sądem z pominięciem postępowania skargowego przed organem
nadzorczym.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w jednym celu lub większej liczbie
określonych celów. Ponadto, przetwarzanie danych jest niezbędne do
wykonania

szkolenia

piłkarskiego

rodzicem/opiekunem prawnym.

dziecka,

którego

jestem

4. Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane
przez okres niezbędny do wykonania szkolenia dziecka oraz do czasu
pełnego rozliczenia szkolenia dziecka. W uzasadnionych wypadkach,
przetwarzanie może odbywać się po zakończeniu świadczenia
szkolenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w
świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń.

…………………………
czytelny podpis

