
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotycząca udziału dziecka  w zajęciach sportowych 
UKS Młodzik 

 
    

§ 1 
Wyrażam zgodę, jako rodzic/ opiekun prawny  na udział mojego syna/córki…..……………………………….……………………………………….. w  
zajęciach  sportowych z lekkiej atletyki  prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej nr ……………….. w Warszawie  w okresie 
od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku. Przyjmuję do wiadomości, że informacje o terminach, godzinach, miejscu w/w zajęć 
dostępne są  u Trenera/-ki  …………………………… 
 

data podpis rodzica/opiekuna          data podpis rodzica/opiekuna 
 

§ 2 
Oświadczam, że Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wymienionych w § 1 niniejszego oświadczenia 
zajęciach sportowych. 
 

data podpis rodzica/opiekuna,           data podpis rodzica/opiekuna 
 

§ 3 
 

Oświadczam, że zgodnie Rozporządzeniem 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka przez Uczniowski Klub Sportowy Młodzik z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockiej 33A/26 w związku z 
udziałem dziecka  w  zajęciach sportowych z lekkiej atletyki w tym w szczególności w związku z realizacją celów szkoleniowych, 
dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji zajęć.  
 

data podpis rodzica/opiekuna,           data podpis rodzica/opiekuna 
 
 

§ 4 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udział 
Dziecka w zajęciach sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Młodzik . Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
 

§ 5 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu   Dziecka, w dowolnym 
formacie i we wszystkich rodzajach mediów (w tym w TV, radio, Internecie), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez 
Uczniowski Klub Sportowy Młodzik z siedzibą w Warszawie (01-631), przy ul. Potockiej 33A/26 lub podmioty upoważnione przez 
Uczniowski Klub Sportowy Młodzik w celu promowania działań związanych z realizacją działań sportowych. , które polegały będą  
na rozpowszechnianiu zdjęć (fotografii) oraz materiałów filmowych z przebiegu zajęć sportowych.  
 

 
data podpis rodzica/opiekuna,           data podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 
WAŻNE! Zgodę podpisują oboje rodziców lub opiekun prawny dziecka (*niepotrzebne skreślić) 

 


