
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na korzystanie z basenu/lodowiska/hali w 
ramach akcji „Zima w mieście 2020” 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, córki/syna 
……………………………………………………………lat………………klasa…………………… 

na korzystanie z basenu/lodowiska/hali w godzinach: ………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna: ……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:  ………………………………………………………………… 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w akcji „Zima w mieście 2020”.  
Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie zgodnie z regulaminami CSW, w ramach 
akcji „Zima w mieście 2020”.   

Wiem, że administratorem moich danych osobowych/ danych osobowych dziecka jest Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy 
reprezentowane przez Dyrektora. Dane podaję w celu udziału w akcji „Zima w mieście 2020” siebie/dziecka w zakresie np: imię, 
nazwisko, nr tel. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak spowoduje niemożność zapisania 
na zajęcia. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania zajęć,  nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. 

Wiem, że wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez administratora moich danych są dokumentowane w postaci 
fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie 
stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.  
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