
Warszawa, dnia …………. 

……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko członka kadry narodowej, nr telefonu/adres e-mail 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że spełniam  warunki określone w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  

( wraz z późniejszymi zmianami), w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

 

                                                                  ………………………………….. 
                              Podpis 

                           (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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) - dalej: RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz  z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 

46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl. 

2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub 

poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 

oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 )  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez Administratora w  celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2316 ) 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. m.in. Policja, Prokuratura, Sąd, organy kontrolne) lub 

podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej 

umowy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie  

z przepisami RODO. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych 

danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Bez ich podania nie będzie możliwa 

realizacja celu przetwarzania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

mailto:sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl.

