
Gdańsk, dnia …………………. 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NA KORZYSTANIE Z PŁYWALNI 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego  

 

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

/ imię i nazwisko dziecka/ 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne wejście i korzystanie mojego dziecka z pływalni krytej 

administrowanej przez Gdański Ośrodek Sportu. Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi 

cel, charakter oraz program wydarzenia, a także oświadczam, że u dziecka nie ma 

przeciwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą uniemożliwić udział dziecka w 

wydarzeniu.  

 

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie, w 

szczególności za pośrednictwem Internetu, przez Gdański Ośrodek Sportu zwaną dalej 

„GOS” wizerunku mojego lub dziecka, w tym utrwalonego na fotografiach, nagraniach – 

filmach oraz na innych możliwych cyfrowych nośnikach informacji utrwalających wizerunek, 

zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w celach marketingowych jak i 

związanych z bieżącą działalnością GOS oraz Gminy Miasta Gdańska. 

 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. 

zm.). 

 

 

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/-am się i akceptuję: 

1. Regulamin Pływalni, 

2. Regulamin zajęć feryjnych na pływalni. 

3. Klauzulę obowiązku informacyjnego. 

 

 

Dziecko, każdorazowo, jest zobowiązane okazywać zgodę oraz aktualną legitymację szkolną 

w punkcie kasowym we wszystkich pływalniach administrowanych przez Gdański Ośrodek 

Sportu. 

 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego …………………………………………………. 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego     …………………………………………………. 

Numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego w celu ewentualnej konieczności kontaktu 

…………………………………………………. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna RODO.  

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie 

informacje, których art. 13 RODO wymaga przy zbieraniu danych od osoby, której dane 

dotyczą. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat zasad przetwarzania 

Państwa danych. 

 

Kto jest 

Administratorem 

Państwa danych 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, 

pozyskanych w trakcie zapisów na zajęcia za pomocą strony internetowej 

www.sportgdansk oraz w postaci wizerunku, jest Gdański Ośrodek Sportu 

(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) przy ul. Traugutta 29, 80-221 

Gdańsk, dalej jako „ADO” lub „Administrator”. 

 

Kontakt do osoby w 

sprawie Państwa danych 

osobowych i zasad ich 

przetwarzania 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

ADO prosimy o kontakt z powołanym ADO inspektorem danych osobowych 

możesz skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@sportgdansk.pl lub 

korespondencyjnie na adres ADO ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk. 

Odbiorcy danych osobowych Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku 

staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w 

przypadku przekazywania tych danych poza strukturę Administratora dbamy o 

to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni standard 

ich ochrony i zachowały je w poufności. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż Administrator korzysta z pomocy podmiotów 

trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych 

osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator 

przekazuje Państwa dane: 

1) dostawcom usług informatycznych i hostingowych, 

2) dostawcom usług wspierających działalność ADO (np. podmiotom 

świadczącym usługi wysyłki mailingu). 

3) Podmiotom współpracującym z ADO, w szczególności Organizatorom 

przeprowadzanych zajęć, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych, 

4) Organom samorządowym lub państwowym w ramach wykonywanych przez 

nie zadań. 

5) Upoważnionym pracownikom ADO. 

Przekazywanie danych poza 

obszar Unii Europejskiej 

Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych 

przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają 

siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO mogą być 

traktowane jako państwa trzecie. 

 

W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii 

Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy jednak, że 

w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o 

wzorcowe klauzule w przedmiocie ochrony danych przyjęte przez Komisję 

Europejską 

Cel przetwarzania danych I 

podstawa prawna 

Dane osobowe w postaci w szczególności wizerunku, imienia i nazwiska, nr 

telefonu, przekazane Administratorowi przy rejestrowaniu się na poszczególne 

Zajęcia są przetwarzane na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie 

Państwa wyłącznej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu 

wykonania umowy, której są Państwo Stroną. 

http://www.sportgdansk/


Cele przetwarzana danych w tym wypadku są następujące: 

1) cele marketingowe ADO – w postaci umieszczenia wizerunku na stronach 

internetowych ADO przeznaczonych do promocji oraz reklamy ADO, 

2) w celu archiwalnym i dowodowym, 

3) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Czas, przez jaki Administrator 

przetwarza dane osobowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa 

danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, 

aby osiągnąć wyznaczony cel.  

Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub 

zniszczone. 

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, 

Administrator wskazują, że dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są 

przez okres: 

 przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość 

okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania; 

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu 

przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub do celów 

marketingowych; 

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej 

niż przez 5 lat 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku, w 

którym ADO rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma 

na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia 

danych osobowych.  

Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej 

umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi 

dla ADO, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie 

jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala ADO 

sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem. 

Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa 

do bycia zapomnianym Administrator takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje 

indywidualnie.  

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na 

potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą 

Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, 

żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo 

błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 

Obowiązek podania danych Drodzy Państwo, zgoda na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, 

jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych w 

ramach zajęć feryjnych na pływalni. 

Państwa prawa w związku z 

przetwarzaniem danych 

osobowych przez 

Administratora 

Jako Administrator gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw 

wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo 

do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora.  

Zwracamy Państwa uwagę, iż z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo 



skorzystać, gdy:  

(1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

(2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane przez Administrator, zgodę na 

przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z 

prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa unijnego lub krajowego, 

(3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą 

Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać 

ograniczenia przetwarzania danych na czas niezbędny do sprawdzenia 

prawidłowości tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z 

prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane 

nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu 

do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie przez Państwa 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu, 

(4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa 

danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie 

to odbywa się w sposób automatyczny. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@sportgdansk.pl 

 

Szanowni Państwo, w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa 

zgody przed jej wycofaniem.  

 

Administrator wskazuje również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 


