Legnica, dnia …………………...2021 r.
...........................................
Imię i nazwisko

.................................................
…………………………………..
adres

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………nr PESEL …………………………..na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wprowadzanie do systemów
teleinformatycznych danych osobowych mojego dziecka ……………………………..w celu realizacji zadań
statutowych i zadań zleconych Polskiemu Związkowi Gimnastycznemu przez Ministra Sportu i Turystyki.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych jest Polski Związek Gimnastyczny z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Ratuszowej 11; tel. 570 990 303, email – kontakt@pzg.pl;
2) podane dane mogą zostać przekazane Ministerstwu Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie ul.
Senatorska 14
3) mam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania.
4) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie
oraz ze cofnięcie zgody musi być potwierdzone pisemnie.
…………………………………………
data i podpis

Na zasadzie określonej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
1463, z późn. zm) wyrażam zgodę na udostępnianie, na zasadach wyłączności, wizerunku mojego dziecka
………………………………….w stroju reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Gimnastycznemu, który jest
uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez
przepisy PZG lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w gimnastyce.

…………………………………………
data i podpis

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka
…………………………….przez Polski Związek Gimnastyczny w związku z realizacją zadań publicznych
zleconych w ramach dotacji udzielanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Ponadto wyrażam nieodpłatnie zgodę
na rozpowszechnianie przez Polski Związek Gimnastyczny utrwalenia wizerunku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, m.in. na stronie www PZG, portalach społecznościowych PZG, w materiałach promocyjnych i
informacyjnych dot. realizacji zadań publicznych, łączenia go z wizerunkami innych uczestników, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

…………………………………………
data i podpis

Polski Związek Gimnastyczny z siedzibą: 03-450 Warszawa, przy ul. Ratuszowej 11, tel. 570 990 303, email –
kontakt@pzg.pl oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe wymienione w przedmiotowym oświadczeniu
prze okres niezbędny do celów, w których te dane są przetwarzane.

…………………………………………
data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE z 2016 r.
L199.1), zwanego dalej „RODO”, Polski Związek Gimnastyczny informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana/dziecka * danych osobowych jest Polski Związek Gimnastyczny z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 11, mail: kontakt@pzg.pl
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w PZG stanowi: Zgoda, obowiązek prawny lub
wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.
6) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7) Pani/Pana/dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych (Wizerunek upubliczniony może zostać przekazany do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych),
8) Pani/Pana/dziecka dane nie będą wykorzystywane do podejmowania automatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym również w formie profilowania.

…………………………………………
data i podpis

