
Skierniewice, dnia …………………….. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

DANE UCZESTNIKA: 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DANE RODZICA / OPIEKUNA 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczenia  

Dotyczące Zimowego Turnieju Pływackiego 
1. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych, i że stan zdrowia mojego syna / córki1 pozwala na uczestnictwo w Zimowym Turnieju Pływackim dnia 27.01.2023 roku organizowanym 

przez Pływalnię Miejską „NAWA” w Skierniewicach, na basenie  przy ul. B. Prusa 6a w Skierniewicach.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam1 się i akceptuję komunikat organizacyjny, regulamin Pływalni w tym dot. pandemii SARS-CoV-2 i akceptuje w całości ich postanowienia. 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych 

W imieniu małoletniego dziecka przekazuję dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska Rodziców (Opiekunów Prawnych) i ich adresu zamieszkania, imienia i nazwiska dziecka, daty 

urodzenia, adresu zamieszkania, ewentualnie nazwy szkoły i klasy, oraz informacji o stanie zdrowia, w celu uczestnictwa w Zimowym Turnieju Pływackim. Podanie powyższych danych w 

zakresie realizacji w/w celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody oznaczać będzie niemożność uczestnictwa w Zimowym Turnieju Pływackim. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95-46/WE Administrator informuje: 

− Administratorem danych osobowych jest Pływalnia Miejska Nawa Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) ul. Prusa 6A - dalej „Administrator” lub „Nawa”, z którym można się 

skontaktować poprzez adres jego siedziby. 

− Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest radca prawny Kamil Suplewski – 506 577 332, kamil.suplewski@gmail.com 

− Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:  

- Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w przypadku wystąpienia wskazań/przeciwwskazań medycznych do korzystania z usługi, oraz 

konieczności udzielenia pomocy medycznej przez pracowników Nawa lub zawiadomienia służby zdrowia – zgoda na przetwarzanie tych danych dla celów bezpieczeństwa 

- Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez 

Administratora, 

- Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości;  

- Art. 6 ust.1 lit. d) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizyczne j, 

- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych 

usług oraz wprowadzaniu nowych usług; 

- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

roszczeniami, 

− Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności w przypadku danych objętych wyrażeniem zgody, a pozostałych z uwagi na  ich niezbędność do wykonania usług, w tym wymogi 

bezpieczeństwa i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania 

lub cofnie Pan/Pani zgodę. W takim wypadku wykonanie usług przestanie być możliwe. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

− Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe, wyłącznie w 

związku z realizacją naszych celów, a także podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

− Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit.e) lub f) RODO.  

− Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić 

poprzez skuteczne doręczenie jej Administratorowi.  

− Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, ani  nie będą przekazywane 

do Państw trzecich. 

− W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania. 

− Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Pływalni Miejskiej NAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 

25 maja 2018 roku, dostępnej w siedzibie Administratora. 

Oświadczenia dodatkowe 

Przyjmuję do wiadomości informacje na temat przetwarzania danych osobowych i oświadczam, że przekazane dane osobowe są zgodne  z prawdą oraz przekazuję je dobrowolnie, a także 

akceptuje konsekwencje z nich wynikające, w tym w odniesieniu do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione dane osobowe. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w tym na utrwalanie i eksponowanie wizerunków, w celu uczestnictwa w organizowanych przez 

NAWA wydarzeniach, imprezach, zamieszczania informacji w gazetkach, biuletynach oraz na stronie internetowej NAWA. Jednocześnie jestem świadomy swych uprawnień op isanych 

powyżej, oraz prawa odwołania zgody w tym zakresie bez podania przyczyny i w dowolnej formie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celach promocyjnych Administratora. 

 

 

 

……………………………………………………................... 

(czytelny/-e podpis/-y) 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 


