
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych i mojego 
dziecka:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
W podanym poniżej zakresie: 
  
1) . Imię, nazwisko, Pesel, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer licencji 

zawodnika,   
 
Przez Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz ulica Osobowicka 70 51-008 Wrocław   
w celu: 
 
a) wykonania zadań statutowych UKS ŻEGLARZ z Wrocławia i innych prawnych obowiązków, w tym umownych 
UKS ŻEGLARZ z Wrocławia(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów UKS ŻEGLARZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i 
sponsorami, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, 
tworzenie wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu 
terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń wspierających rozwój sportu, itp., itd.) w 
związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych. 
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 
 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osób wyrażającej zgodę 
 

 
2) Numer telefonu, adres e-mail,  

 
W celu : 
 
Przesyłania do Państwa bieżących informacji związanych z działalnością Klubu,  
 
 

 
 
……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osób wyrażającej zgodę 
 

 
Informuję, że zapoznałem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ GROMADZENIA I 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 
……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osób wyrażającej zgodę 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy 
 



 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 
 
…………………………………..………………………………. 
(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka – uczestnika zajęć UKS Żeglarz) 
 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę bez zobowiązań i kompensaty na rejestrowanie wizerunku 
mojego dziecka podczas zajęć organizowanych przez UKS Żeglarz 
2. Wyrażam zgodę również na nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie  i wielokrotne 
rozpowszechnianie, wyłącznie na potrzeby promocji UKS Żeglarz, wizerunku i wypowiedzi mojego 
dziecka, utrwalonych podczas zajęć jakąkolwiek  techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci  
fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej). 
3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla 
potrzeb UKS Żeglarz wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, może być  uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocji UKS 
Żeglarz 
- bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące promocji i reklamy, 

w szczególności plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjno-reklamowe, 
relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz w Internecie (w 
tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube, itp. 

6. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać 
w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 
Podstawa prawna: 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
„RODO”) 
 

 
 
 
..……………….……………….……………………………………
.  

(czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów) 
 


