
 

   

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ / NIEOBOZOWEJ AKCJI ZIMOWEJ* 

W KLUBIE OSIEDLOWYM „DOMATOREK”.  

  

Imię i nazwisko dziecka 

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

Imiona rodziców  

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

Wiek dziecka …………………        Numer PESEL dziecka        

…..……………………………..………………………….….……... Adres 

zamieszkania  

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

Numer telefonu opiekunów (do celów kontaktowych)  

…….……………………………………………………….….….……..  

Dodatkowe informacje    

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

Ubezpieczenie uczestnika podczas zajęć należy do rodziców lub opiekunów.  

   

Niniejszym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 

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 w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez  Spółdzielnię Mieszkaniową „Domator” w Kielcach moich danych 

osobowych oraz mojego dziecka w związku z jego uczestnictwem w Nieobozowej Akcji Letniej 

/ Zimowej.  

  

Kielce, dnia …………….…….                                                                              

  
                                                                                                                   ………………………………………  
                                                                                                                                    (podpis  opiekuna)  

  

  

  

  

  

         

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  NIEPEŁNOLETNICH 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ KLUB OSIEDLOWY   S.M. 

„DOMATOR” W KIELCACH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

OSWIATOWEJ I KULTURALNEJ. 

   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   

27 kwietnia 2016 roku 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) zwanym RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Domator” w Kielcach przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych 

uczestników zajęć prowadzonych przez kluby osiedlowe Spółdzielni w ramach działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej:          

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”    

2. w Kielcach.   

  Dane kontaktowe:           ul. Massalskiego 4, 25-636 Kielce   

               tel.: 41 248 63 00    e-mail: sekretariat@smdomator.pl    

Inspektor danych osobowych   

  Dane kontaktowe:           tel.: 41 248 63 03    e-mail: m.jas@smdomator.pl.   

3. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników 

zajęć prowadzonych przez klub osiedlowy Spółdzielni w ramach działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), c) RODO w celu 

organizacji zajęć oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.     

4. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników 

zajęć prowadzonych przez klub osiedlowy Spółdzielni w ramach działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej  będą przechowywane do czasu zakończenia zajęć a ponadto przez okres 

niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia 

roszczeń i obrony przed roszczeniami.   

5. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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.    

6. Uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze, jakim jest organizacja zajęć w ramach 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni.   

8. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych   

i statutowych. 9. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.   

   

     Zarząd S.M. „Domator” w Kielcach   

  

   

     Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.    

   

Kielce, dnia……………………….                           ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                              
                                                                                   podpis 

   

  



  

 

  

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o odbiorze/powrocie dziecka 

 z Nieobozowej Akcji Letniej / Zimowej organizowanej w Osiedlowym Klubie 

„Domatorek” 

   

  

  

  

Imię i nazwisko dziecka: ..................................................................................................   

Oświadczamy, iż*:   

- dziecko będzie wracać samodzielnie   

- będziemy osobiście odbierać własne dziecko   

  

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby:   

  

…………………………………………………………………………………………………   

Imię i nazwisko nr telefonu   

  

…………………………………………………………………………………………………   

Imię i nazwisko nr telefonu   

  

  

  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.   

  

  

  

...................................................................................   

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

  

  

  

--------------------------------   

*Niepotrzebne skreślić  

  

  


