Regulamin zajęć sportowych hokeja podwodnego w ramach „Aktywne Ferie 2019”
1. Cel zajęć:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez udział
w zajęciach sportowych,
2. Przedstawienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
2. Organizator:
1. Organizatorem zajęć jest Klub sportowy hokeja podwodnego „Bałtyckie Foki”
z siedzibą w (80-177) Gdańsku, przy ul. Jaśminowy stok 53, NIP : 957-106-25-42,
REGON 221561291
3. Termin i miejsce:
1. Zajęcia odbywają się na Pływalni Miejskiej przy ul. Chałubińskiego 13
w Gdańsku w dniach 11-22 lutego 2019 r. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i niedziel, o godzinie 15:00-15:45
2. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej na każde zajęcia.
4. Zgłoszenia:
1. Obowiązują wcześniejsze zapisy drogą mailową na adres poczty elektronicznej
Organizatora, tj. info@hokejpodwodny.pl Administratorem danych osobowych
pozyskanych w związku ze zgłoszeniami, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz
oświadczeniem, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. a) poniżej, jest Organizator.
Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie tych danych stanowi załącznik nr
1 do Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z oświadczeniem,
o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. b) regulaminu jest Partner. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych w powyższym zakresie, znajdują się w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
5. Inne postanowienia:
1. Regulamin obejmuje zajęcia z hokeja podwodnego w ramach „Aktywnych ferii
2019”.
2. Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach jest
dostarczenie Organizatorowi przed pierwszymi Zajęciami, z których będzie
korzystał Uczestnik,:
1) pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział uczestnika
w wydarzeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
regulaminu oraz okazanie ważnej legitymacji szkolnej,
2) Pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) . zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu, na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku uczestników zajęć.

- przy czym brak spełnienia powyższych warunków upoważnia
Organizatora poszczególnych zajęć do odmowy dopuszczenia Uczestnika
do Zajęć.
3. Zajęcia podczas ferii są dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 10 do
16 lat (Szkoły Podstawowe lub Gimnazja).
4. Warunkiem udziału w zajęciach „Hokej podwodny” jest uiszczenie opłaty za
wejście na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem Pływalni Miejskiej
przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku oraz wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa
pod adresem email info@hokejpodwodny.pl (ilość miejsc jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń).
5. Uczestników obowiązuje strój basenowy, oraz zmienne obuwie typu klapki.
W przypadku braku odpowiedniego stroju, osoba prowadząca zajęcia ma prawo
odmówić uczestnictwa w zajęciach.
6. Opiekę nad uczestnikami podczas zajęć pełnią instruktorzy Organizatora.
7. Podpisanie zgody przez Rodzica/Opiekuna jednoznaczne jest z akceptacją
Regulaminu.
8. Rodzice/ Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na
zajęcia i z powrotem.
9. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika Ferii odbywa się we własnym zakresie i na
własny koszt oraz odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych w czasie trwania zajęć.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki schorzeń, ani innych
przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach.
13. Partner może utrwalać również przebieg Zajęć dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Zajęć organizowanych przez Partnera w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na terenie Zajęć może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych..
14. Przebywając na terenie Zajęć, Uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na
upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach
wykonanych podczas Zajęć, a także ewentualnie innych danych osobowych.
Zdjęcia lub filmy będą mogły być rozpowszechniane za pośrednictwem profilu
Partnera
na
portalu
społecznościowym
Facebook
(https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu) oraz strony internetowej
www.sportgdansk.pl.
15. Partner jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zajęciach, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zajęcia
i wydarzenia towarzyszące organizowane przez Partnera (prasa, radio, telewizja,
internet, materiały graficzne). Uczestnikom lub ich opiekunom prawnym nie

przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
uczestników. Niniejsza zgoda stanowi zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
16. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika
zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
17. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń
instruktora, regulaminu obiektu w którym odbywają się zajęcia oraz regulaminu
poszczególnych zajęć, jeśli taki został uczestnikom udostępniony.
18. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i uczestniczą w zajęciach na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, programu
poszczególnych dnia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od
Organizatora, o czym poinformuje każdorazowo na stronie internetowej
www.sportgdansk.pl.
20. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości
lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
21. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator działający na
podstawie i w granicach prawa.

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 poczty elektronicznej email
oraz w postaci wizerunku, jest Klub sportowy hokeja podwodnego „Bałtyckie
Foki” z siedzibą w (80-177) Gdańsku, przy ul. Jaśminowy stok 53, NIP : 957-10625-42, REGON 221561291, 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 pod adresem e-mail: info@hokejpodwodny.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO ul. Jaśminowy stok 53, 80-177 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 Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych
obszar Unii Europejskiej
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.

Cel przetwarzania danych I
podstawa prawna

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
Dane osobowe w postaci w szczególności wizerunku, imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, 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.

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 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa
przetwarza dane osobowe
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

Obowiązek podania danych
Państwa prawa w związku z
przetwarzaniem danych
osobowych przez
Administratora

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.
Drodzy Państwo, zgoda na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne,
jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w zajęciach „Aktywne Ferie 2019”
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: info@hokejpodwodny.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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych w ramach akcji „Aktywne Ferie
2019”, będą mogły być wykonywane, a następnie upubliczniane za pośrednictwem profilu
Gdańskiego
Ośrodka
Sportu
na
portalu
społecznościowym
Facebook
(https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu)
oraz
strony
internetowej
www.sportgdansk.pl zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek
osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym
wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez GOS, uczestnicy oraz
obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na
zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych
osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o
bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych, w tym wizerunku, oraz danych osobowych
dziecka, w zakresie wynikającym z oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do
Regulaminu, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania Państwa lub Państwa dziecka,
jest Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 20-221 Gdańsk.
Informujemy także, że GOS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można
się kontaktować listownie, na adres GOS (Administratora) podany wyżej,
z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres
e-mail: rodo@sportgdansk.pl – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez GOS.
CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
dokumentowania,
archiwizowania i
rozpowszechniania
informacji
o
działaniach
podejmowanych lub wspieranych przez GOS. Dane te w postaci wizerunku będą
upubliczniane
na
stronie
internetowej oraz
na
profilach
GOS
w
mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom

wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej
zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.
Dane osobowe wskazane w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego będą mogły być
przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, tj. m.in. Organizatorowi zajęć lub podmiotom
wspierającym działalność Administratora, takie jak np. kancelarie prawne, dostawcy
usług informatycznych i hostingowych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci
wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na
terenie wydarzenia. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich
oraz organizacji międzynarodowych.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które GOS
jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać,
że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie
wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym
dane są przetwarzane.
PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 („RODO”).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony
interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań GOS) oraz art. 6
ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda podmiotu danych.
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za
dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie.
Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku:

osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem
przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych,
zawodowych (np. dyrektor, kierownik);

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza.

Załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystanie udział dziecka w zajęciach
Załącznik nr 4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 3 do Regulaminu zajęć
……………………, dnia ……………………… roku
Zgoda na udział dziecka w wydarzeniu
Ja, niżej podpisany/a …………………………………, zamieszkały/a w ……………………..……… przy ulicy
………………………………, …………………….…….., będący rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/ej
………………………………………………………………….., zamieszkałego/ej w ……………………………………………………, wyrażam
zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Klub sportowy hokeja podwodnego „Bałtyckie
Foki” w ramach wydarzenia pt. „Aktywne Ferie 2019” w terminie 11 - 22.02.2019 r. 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.
Dodatkowo oświadczam, udział dziecka w wydarzeniu odbywa się na moje własne ryzyko oraz
odpowiedzialność.

Oświadczam, że:
1.
2.

zapoznałem się z regulaminem „zajęć sportowych hokeja podwodnego w ramach „Aktywne Ferie”
2019 oraz przyjmuje jego postanowienia.
zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
zajęć sportowych hokeja podwodnego w ramach „Aktywne Ferie 2019”.

…………………………………………………..………………
Podpis, data

Załącznik nr 4 do Regulaminu
……………………, dnia ……………………… roku
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Ja, niżej podpisany/a …………………………………, zamieszkały/a w ……………………..……… przy ulicy
………………………………, …………………….…….., będący rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/ej
………………………………………………………………….., zamieszkałego/ej w ……………………………………………………, wyrażam
nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie, w szczególności za
pośrednictwem Internetu, przez Gdański Ośrodek Sportu zwaną dalej „GOS”, danych osobowych lub
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.
Jednocześnie upoważniam GOS do wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie wykorzystywania, w
tym rozpowszechniania wizerunku mojego oraz dziecka oraz zestawiania ich z innymi wizerunkami. Zrzekam
się przy tym prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania wizerunku dziecka.
Wizerunek może być rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w szczególności
poprzez przedstawianie w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub zniesławiający czy też
zniekształcający wizerunek, lub poprzez wkomponowywanie w inny obraz lub nagranie, które mogą
naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
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.).
Ponadto wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka, w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, przez GOS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) 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 (dalej „RODO”) – w celu:
umieszczenia wizerunku na stronach internetowych GOS, w tym także na profilach GOS w sieciach
społecznościowych; oraz w materiałach promocyjnych GOS oraz Miasta Gdańska.
Oświadczam, że:
1.
2.

zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
zajęć sportowych hokeja podwodnego w ramach „Aktywne Ferie 2019”.
zapoznałem się z regulaminem zajęć sportowych hokeja podwodnego w ramach „Aktywne Ferie
2019” oraz przyjmuje jego postanowienia.

…………………………………………………..………………
Podpis, data

