
Oświadczenia o dobrowolnym udziale w treningu

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………….
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ………………………………………………………
zawodnika klubu ……………………………………………………………………………………..
zwanego dalej “Klubem” oświadczam co następuje: 
1. Zostałem poinformowany przez Klub, że: 

1) Klub planuje powrót do treningów od dnia 18 maja 2020 r.  z zachowaniem szczególnych zasad 
bezpieczeństwa, które na dzień dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności: 

 ograniczonej liczby osób na obiekcie – maksymalnie 14 zawodników + trener na jednej części boiska 
i braku możliwości przebywania na obiekcie innych osób niż wyżej wymienionych (za wyjątkiem obsługi 
obiektu); 

 weryfkacji liczby uczestników; 

 dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego; 

 obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu; 

 braku możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego, za wyjątkiem WC; 

 wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizacji 
ryzyka zakażenia; 

a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów powszechnie 
obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak 
również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu. 
2) Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu Klub będzie dążył do zachowania odpowiedniego 
dystansu pomiędzy uczestnikami treningu. 

3) Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do treningów należy do przedstawiciela ustawowego 
każdego zawodnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez Klub. 

4) Nie ma gwarancji, że udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia 
koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Przedstawiciel ustawowy zawodnika ma świadomość, 
że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia 
zawodnika. 

5) W czasie treningów mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu 
społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia zawodnikowi pierwszej pomocy 
przedmedycznej, jak również (zwłaszcza w przypadku zawodników najmłodszych) zapewnienia innej 
niezbędnej pomocy do bezpiecznego udziału w treningu. W takich sytuacjach kontakt trenera (innej 
uprawnionej osoby) z zawodnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków 
bezpieczeństwa. 

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

                                                                                                                                          Podpis opiekuna                  



Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych opiekunów prawnych i 
ich dzieci jest Stowarzyszenie MKS Nysa Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Maratońskiej 1, 59-
900, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym prze Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000047705.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych 
organizowanych przez Administratora. Częściowo podanie danych wynika z przepisów prawa lub 
obowiązków realizowanych przez Administratora w związku z otrzymywanymi dofinansowaniami lub 
przynależnością do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w następujących celach:

 wykonania zadań statutowych Administratora, w tym w szczególności organizacji zajęć 
sportowych przez Administratora;

 wykonywanie zawartych przez Administratora umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi 
partnerami i sponsorami, Polskim Związkiem Piłki Nożnej

 dbanie o promocje działalności Administratora;

 tworzenie zestawień i analiz;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie przez niego działalności

 tworzenia wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z 
jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń lub 
funduszy w dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój sportu

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z 
wiążącymi nas przepisami prawa.

W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka, przetwarzania odbywa się w celu dopuszczenia go do 
zajęć sportowych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w trakcie takie zajęć. Przetwarzanie to odbywa się 
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych (RODO).

Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres członkostwa dziecka w Klubie.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 Prawo dostępu do danych osobowych.
 Prawo do sprostowania danych.

 Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 Prawo do przeniesienia danych.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami 
skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 pisemnie na adres ul. Maratońska 1, 59-900 Zgorzelec.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do 
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia.



W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie 
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do takiego
przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 organy administracji publicznej,
 podmioty świadczące pomoc prawną;

 Polski Związek Piłki Nożnej,

 inne kluby sportowe organizujące turnieje piłkarskie,

 biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania 
informatycznego;

 podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji.

            

………………………………………

          Podpis opiekuna

Wyrażam/y*  zgodę  na  umieszczenie,  gromadzenie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
i  danych  osobowych  mojego  dziecka/podopiecznego*  w  bazie  danych  Miejskiego  Klubu
Sportowego Nysa Zgorzelec.  Wyrażam/y* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka /
podopiecznego* do celów związanych  z  promocją  Klubu.  Wyrażenie  zgody  jest  jednoznaczne  
z  tym,  że  fotografie,  filmy  lub  nagrania  wykonane  podczas  treningów,  meczów,  wydarzeń
zorganizowanych w ramach świadczonych usług w zakresie sportu, w celu realizacji zadań MKS
Nysa Zgorzelec oraz prowadzenia konkursów, i innych akcji związanych z działalnością klubu mogą
zostać  umieszczone  na  stronie  internetowej  oraz  facebokowej  Klubu,  wykorzystane  
w materiałach promocyjnych oraz publikowane w mediach. Wizerunek, o którym tu mowa może
być użyty  bez  obowiązku  akceptacji  produktu  końcowego  lecz  nie  w formach  obraźliwych  lub
ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody. Oświadczam, że
niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki*.

………………………………

      Data i podpis opiekuna
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