
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA 

 na udział dziecka w aktywnościach sportowych podczas Rodzinnych 
Igrzysk Sportowych w ramach Summer Arena 2021, w dniu 

26.09.2021 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna - UZUPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numer telefonu 

 
 

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

Adres mailowy 
 

 

OŚWIADCZENIE 

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

Imię i nazwisko dziecka – UZUPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data urodzenia dziecka 

 
 
 

I. ZGODA 
 

• Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w aktywnościach sportowych w  obrębie Areny Gliwice podczas 
Rodzinnych Igrzysk Sportowych organizowanych przez Arena Operator Sp. z o.o. 

 
…………………………………………..………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   
 
 

II. OŚWIADCZENIA 
 

 
1. Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału przez w/w dziecko w 
aktywnościach sportowych w trakcie Igrzysk, odbywających się na Placu Głównych Areny Gliwice 
2. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Aktywności sportowych podczas Igrzysk i zapoznałam w/w 
dziecko z treścią ich postanowień. 

 
………………………………………….…………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   



III. DANE OSOBOWE 
 
1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(-łem) poinformowana(-ny) o tym, że: 

a) administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, wskazanych 
powyżej, jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59c. 

b) podanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do udziału mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych w ramach Igrzysk 

c) podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mojemu dziecku udziału w 
zajęciach sportowych organizowanych w ramach Igrzysk; podane przeze mnie dane będą przetwarzane 
również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych związanych z 
działalnością gospodarczą administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
uzasadnionym interesem administratora jest promocja swojej działalności gospodarczej; ewentualnie w 
celu dochodzenia roszczeń związanych z ww. Oświadczeniem – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego 
roszczeń;  

d) odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na 
podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

e) podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazane do organów trzecich, 
f) podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej przeze 

mnie zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

g) posiadam 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 - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.  Zgodę 
mogę wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź 
adres e-mailowy Administratora, 

h) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 

…………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   

 
2. ZGODA 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Administratora danych w 
celach wskazanych powyżej (pkt. c) obowiązku informacyjnego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO .  
 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas Rodzinnych Igrzysk 
Sportowych organizowanych przez Arena Operator Sp. z o.o. na stronie internetowej  oraz w mediach 
społecznościowych organizatora zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. 
 
 

……………………………..……………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   

 
 
 

 


