
DEKLARACJA 

uczestnictwa w zajęciach 

w ramach akcji „Wakacje z GOSiT” 
 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika, wiek …..…………………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania uczestnika……………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………... 

 

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………….... 

 
Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w 
Wieruszowie w miesiącach lipiec/sierpień 2022 r. w ramach akcji „Wakacje z GOSiT”: 
 

 IX Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Lubczyna 2022 (wydarzenie organizowane 

wspólnie z OSP, Stowarzyszeniem i Radą Sołecką wsi Lubczyna) / lipiec 

 Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walk / lipiec i sierpień 

 Przejażdżki na rowerkach wodnych po Prośnie (powyżej 10 lat) / lipiec i sierpień 

 Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci / lipiec i sierpień 

 Półkolonia piłkarska (wydarzenie organizowane wspólnie z Wieruszowskim Klubem Sportowym 

„PROSNA”) / lipiec 

 Rowerowy rajd terenowy do Głazu (powyżej 10 lat) / lipiec 

 Otwarte zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci / lipiec 

 Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Dla Dzieci Marianka Park / sierpień 

 Półkolonia piłkarska (wydarzenie organizowane wspólnie z Akademią Piłkarską Reissa) / sierpień 

 Spływ kajakowy rzeką Prosną (powyżej 10 lat) / sierpień 

 Otwarty konkurs skoku wzwyż dla dzieci / sierpień 

 
Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach. 
 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka po zakończeniu zajęć/ Zapewnię dziecku bezpieczny 
powrót do domu.* 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminami dotyczącymi poszczególnych zajęć w ramach akcji „Wakacje z 
GOSiT”  

……………………………………………………. 
 

Data i czytelny rodzica/ opiekuna prawnego 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie moich i mojego dziecka 
danych osobowych zawartych w deklaracji w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/w zajęć. 
 

……………………………………………………. 
 

Data i czytelny rodzica/ opiekuna prawnego 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez GOSiT.  
 
 
 
 

……………………………………………………. 
 

Data i czytelny rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 

*niepotrzebne skreślić 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………….…………..………………………………………….., 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………...……………..., 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 98-400 
Wieruszów (e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl, iod@gosit-wieruszow.pl tel: 62 6262030) w ramach akcji „Wakacje z GOSiT” mojego 
niepełnoletniego syna/córki* wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem:  

…………………………………………………………………………........................................................................................................... 
(Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń zorganizowanych w ramach akcji „Wakacje z GOSiT”.  

Niniejsza zgoda:  
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów jak: 

Facebook, Google dokumenty, Youtube, w gazetach, Internecie;  
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję GOSiT'u. 

 
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu, z 
tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*. 

……………………………………… 

   (data i czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) dalej RODO 
informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 98-

400 Wieruszów; reprezentowany przez Dyrektora, e-mail: dyrektor@gosit-wieruszow.pl, tel. 62 6262030, dalej zwany 

GOSiT;  

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych Joanną Nowak można skontaktować się poprzez tel. 62 6262030,  adres 
e-mail: iod@gosit-wieruszow.pl;  

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach akcji „Wakacje z GOSiT”, 
na podstawie  

➢ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 w celu realizacji zajęć w ramach akcji „Wakacje z GOSiT” organizowanych w lipcu i sierpniu 2022 r.  
4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być: 
➢ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez GOSiT przetwarzają dane osobowe dla 

których administratorem jest GOSiT. 
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  pkt  3,  a  po tym  

czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 
w/wym. zajęciach.; 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 
➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  
➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 
➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01 
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.
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