
KARTA UCZESTNIKA  

 

Imię i nazwisko (uczestnika)  

……………………………………………………………………………………………… 

 Pesel uczestnika 

……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)  

……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  

……………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna)  

……………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach o charakterze sportowym których 

organizatorem jest firma MEGI SPORT. Oświadczam, że jego/jej stan zdrowia nie powoduje 

żadnych przeciwwskazań do  uprawiania wzmożonej aktywności fizycznej. Dziecko nie jest 

chore i nie ma dolegliwości, które  mogłyby zagrozić jego zdrowiu podczas zajęć.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem i akceptuję przedstawione w nim warunki. 

Wyrażam zgodę  na wykorzystywanie zdjęć i filmów z zajęć z udziałem mojego dziecka                       

w celach  szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych przez firmę MEGI SPORT. 

 

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

Miejscowość, data                                                                        Czytelny podpis osoby zgłaszającej   

 

 

ZGODA NA PRZEWÓZ DZIECKA SAMOCHODEM 

 

    Wyrażam zgodę na przewóz samochodem mojego dziecka  

 

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

na szkolenia  narciarsko- snowboardowe w okresie ferii śląskich  w dniu……………………... 

których organizatorem jest firma MEGI SPORT Magdalena Musiał 

 

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

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Megi Sport 

Magdalena Musiał 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Astrów 4. 

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail –

biuro@megisport.pl  

3. Za poprawność podanych danych osobowych odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca. 

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 zwanego dalej 

RODO.  

5. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:  

a) podjęcia organizacji szkoleń narciarskich/ snowboardowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO;  

b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO;  

d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO; 

e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO;  

6. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez 

Administratora: 

a) przez czas trwania szkoleń,  

b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa 

nakazują ich przetwarzanie,  

c) do momentu wycofania zgody.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań 

przed uczestnictwem w szkoleniach narciarsko-snowboardowych. 

8. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak, towarzystwa 

ubezpieczeniowe wyłączenie w celu  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

prawa.  

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.  

10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                            

w formie profilowania. 

Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości  

Podpis rodzica (prawego opiekuna) i  data 

 

………………………………………………. 
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