
 

 

 

             Akademicki Związek Sportowy   

          Klub Uczelniany Państwowej  

           Wyższej Szkoły Zawodowej  

                                w  Krośnie 

          

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

MINI-OBÓZ NARCIARSKI  

AZS PWSZ KROSNO 

20 – 24 stycznia 2020 roku 

 

 

Dane dziecka Dane rodzica (opiekuna prawnego) 
Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Staż 

narciarski 

(w latach) 

Imię i nazwisko Nr telefonu oraz e-mail 

     

 
Dodatkowe informacje o dziecku: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, że moje dziecko nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa oraz 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach mini-obozu.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej oraz 

facebooku AZS PWSZ Krosno i PWSZ w Krośnie.  

 

 

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

Miejscowość, data        Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 
 



 
 
 
 
 
……………………………     Krosno, dnia ……………… 
(imię i nazwisko ) 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym 
danych osobowych mojego dziecka, przez Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w celu organizacji oraz prowadzenia 
dokumentacji związanej z uczestnictwem dziecka w mini-obozie narciarskim. 
 

       ……………………………………… 
             (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
        

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.Urz UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.  

2. Z Administratorem może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

azs@pwsz.krosno.pl lub telefonicznie: 13 43 755 60. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem dokumentacji związanej 

z uczestnictwem zgłaszanego dziecka w mini-obozie narciarskim organizowanym przez 

stowarzyszenie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. 

Rozporządzenia. 

5. Administrator danych osobowych będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie podmiotom 

upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zadań określonych w ust. 3, a następnie 

zarchiwizowane, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji 

dokumentów. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, żądania 

ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów, określonych w ust. 3.  

11. Dane osobowe nie będą profilowane. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
Oświadczam, że zapoznałam się z powyższą informacją. 

 
………………………………………………………. 
Data, podpis  
 

mailto:azs@pwsz.krosno.pl

