
DEKLARACJA UCZESTNICTWAW PROJEKCIE PN.: ,,ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI 
KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W GŁOGOWIE. 
 

Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................. 

Szkoła, klasa:........................................................................................................................... 

Deklaruję udział mojego dziecka/podopiecznego1w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej realizowanymi, w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Sportu ze 

środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 
LP. 

 
KRYTERIUM 

 
TAK 

 
NIE 

1. Uczeń ze wskazaniami lekarskimi. 
 

  

2. Uczeń ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez pielęgniarkę szkolną 
 

  

3. Uczeń ze wskazaniami do objęcia wsparciem przez nauczyciela 
wychowania fizycznego. 
 

  

4. Uczeń zgłoszony przez rodziców/opiekunów prawnych. 
 

  

Proszę dołączyć do deklaracji dokumenty potwierdzające wybrane kryterium rekrutacji (np. 

zaświadczenia lekarskie, opinie itp.) jeśli dotyczy. 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej realizowanymi i akceptuję jego zapisy. 

Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y, aby w trakcie zajęć sportowych z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej była gromadzona dokumentacja fotograficzna. 

Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na 

zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji 

wydawanych drukiem przez organizatora. 

Wyrażam / Nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia 

uczestnika w projekcie pn. ,,Zajęcia Sportowe z Elementami Gimnastyki Korekcyjno – 

Kompensacyjnej”. 

 
 

………………………………………………………………… 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
1 Niewłaściwe przekreśl. 
 
 



Obowiązek informacyjny RODO w stosunku do danych dziecka podanych  

w celu zapisania na zajęcia 

Zgodnie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Głogowie 

ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów, tel.: 76 7265610 email: sp12@www.glogow.pl. 

2.  Inspektorem ochrony danych jest pan Jędrzej Bajer, e-mail: iod@odoplus.pl. 

3.   Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit g RODO  

w związku z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 

roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (DzU, Nr 15, poz. 142 ze zm.)  

4.  Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa.  

5.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi . 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych dziecka jest konieczne w celu zapisania Pani/Pana dziecka na 

zajęcia sportowe; konsekwencją niepodania będzie brak możliwości zapisania na zajęcia . 

7. W odniesieniu dodanych osobowych Pani/Pana dziecka decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  

8. Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dziecka, 

 − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

 − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO. 

 

……………………………………………………………………………… 
 
(   podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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