
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

01-652 Warszawa, ul. Potocka 1 

 
 

………………………………………… 
(Imię i Nazwisko opiekuna prawnego)  

………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka, osoby pozostającej pod opieką)  

…………………………………………  
(Adres zamieszkania i nr tel. kontaktowego)  

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne uczestnictwo mojego dziecka (osoby niepełnoletniej 

pozostającej pod moją opieką):  

 

 

………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020 w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Żoliborz Warszawa ul. Potocka 1.  

Oświadczam, że córka/syn (osoba niepełnoletnia pozostająca pod moją opieką) jest zdolna/zdolny do 

uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń 

ruchowych. Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie zgodnie z regulaminami 

obowiązującymi w OSiR Żoliborz oraz Regulaminem korzystania z obiektu w ramach akcji ZIMA  

W MIEŚCIE 2020.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wyżej podanych) przez Administratora Danych – 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz  z siedzibą przy ulicy Potockiej 1; 01-

652 Warszawa w celu uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020.  

 

 

………..…………………………………..  
data i czytelny podpis Opiekuna    

 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

………..…………………………………..  
data i czytelny podpis Opiekuna                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU 

SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ 

 

Informacje o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących  

w imprezach, wydarzeniach i zawodach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz (OSiR Żoliborz): 

 

1. Udział w imprezie, wydarzeniu, zawodach organizowanych przez OSiR Żoliborz, zwanych dalej 

„imprezą”, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji zadań ustawowych i statutowych OSiR Żoliborz. 

2. OSiR Żoliborz zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis 

filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. 

3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 

wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań 

dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez OSiR Żoliborz, w innych 

elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 

OSiR Żoliborz, w publikacjach OSiR Żoliborz, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 

ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez OSiR Żoliborz, a ich wykorzystywanie w innym 

kontekście nie jest dozwolone. OSiR Żoliborz zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie 

wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia 

nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

4. Każdy kto korzysta z imprezy organizowanej przez OSiR Żoliborz i nie wyraża zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, 

zdjęciowych dokonywanych przez OSiR Żoliborz w celach promocyjnych  

i rozpowszechniania działań OSiR Żoliborz jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej imprezę 

przed rozpoczęciem imprezy. 

5. OSiR Żoliborz informuje, że w czasie organizowanych imprez wykonywanie, publikowanie  

i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy lub uroczystości otwartych odbywa się 

na ich własną odpowiedzialność ze świadomością konsekwencji wynikających z rozpowszechniania 

wizerunku innych osób bez ich zezwolenia w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:  

1) Administratorem podanych w formularzu zgłoszenia udziału w imprezie danych osobowych jest 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa 

reprezentowany przez Dyrektora, (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: osir@osir-zoliborz.waw.pl; 

2) w Ośrodek Sportu i Rekreacji  m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e -mail: ido@osir-

zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora  

3) dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszenia będziemy przetwarzać w celu:  

a) przede wszystkim realizacji umowy, jaką zawarliśmy z Panią/Panem w momencie, gdy zgłosiła 

Pani/Pan deklaracje udziału w naszej imprezie (art. 6 ust. 1 lit b  i art. 9 ust.2 lit. b RODO), 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym rozliczeń 

finansowych, archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) w celu informacyjnym - np. wyniki z imprezy, informacje prasowe, w celu dowodowym oraz 

wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

https://sip.lex.pl/#/document/16795787?unitId=art(81)&cm=DOCUMENT


4) Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 

powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

Administratorowi przechowywanie danych - zgodnie z JWA. 

5) podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji 

imprez – m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 

partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie 

umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3, w celu prawidłowej realizacji 

zleconych usług; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

7) podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z 

imprezą i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat; 
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO, 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych- art. 16 RODO, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie przesłanek określonych w art. 

17 RODO, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – na podstawie przesłanek 

określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na 

podstawie przesłanek określonych w art. 21 RODO 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

h) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa  

w imprezie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez 

Panią/Pana w imprezie sportowej. 

 

 

 

 


