
   KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY 

 

IMIĘ       ………………………………………………………………………. 

NAZWISKO      ………………………………………………………………………. 

PESEL      ………………………………………………………………………. 

IMIONA RODZICÓW  ………………………………………………………………………. 

DATA I MIEJSCE URODZENIA  …………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU   ……………………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL           ……………………………………………………………………….. 

 

Klauzule Zgody 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* w  zajęciach sportowych oraz  grę               

w   Miejsko Gminnym Klubie Sportowym „Moto-Jelcz” Oława (dalej zwanym MGKS 

„Moto-Jelcz” Oława). Oświadczam jednocześnie, że dziecko jest zdrowe i nie posiada 

żadnych przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych oraz programie 

szkoleniowym klubu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MGKS „Moto-Jelcz” Oława z siedzibą                  

w Oławie przy ul. Sportowej 1, moich danych osobowych oraz mojego dziecka, 

zawartych w kwestionariuszu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celów 

statutowych klubu. 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka, w tym do 

publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć lub 

materiałów audiowizualnych wykonanych w związku z uczestniczeniem w procesie 

szkoleniowym realizowanym przez MGKS „Moto-Jelcz” Oława.   

 Zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie MGKS               

„Moto-Jelcz” Oława. 

 Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* o prawach mi przysługujących               

w związku  z przetwarzaniem przez  MGKS „Moto-Jelcz” Oława danych osobowych.  

 

 

 

Data:______________    Podpis: ________________ 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko Gminny Klub Sportowy „Moto-Jelcz” Oława                

(w skrócie: MGKS „Moto-Jelcz” Oława); KRS 0000732822, adres ul. Sportowa 1, 55-200 Oława 

2) Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności, jednak podanie ich jest konieczne do realizacji zadań 

wynikających z celów statutowych MGKS „Moto-Jelcz” Oława, t.j. w szczególności: 

-prowadzenia i realizacji programu szkolenia piłkarskiego 

-uczestniczenia w rozgrywkach sportowych 

-tworzenie dokumentów, dzienników, zestawień, analiz i statystyk na nasze  potrzeby wewnętrzne, 

obejmujących w szczególności raportowanie, planowanie, sprawozdawczość 

-promocji osiągnięć naszych wychowanków oraz promocji działalności Klubu 

-ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem  w Klubie    

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:  

-naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby móc wykonywać zadania Klubu; 

-Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Nożnej (system szyfrowany Ekstranet) w celu uczestnictwa                      

w piłkarskich rozgrywkach ligowych; 

-Organom państwowym, organom samorządowym, organom ścigania; 

-podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe 

i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: podmiotom świadczącym nam usługi 

doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

-Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych na naszej witrynie.   W związku z 

tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz 

ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia 

innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich 

niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej. 

 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w MGKS „Moto-Jelcz” Oława. Nie będziemy 

przechowywać Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w 

jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę 

ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji 

tych celów za pomocą innych środków. 

Kiedy dane osobowe  przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia kandydata na zajęcia organizowane przez MGKS 

„Moto-Jelcz” Oława. 

 

 

 

            Data: ________________                                                             Podpis: ________________ 


