
ZGODA NA KORZYSTANIE Z OFERTY MOSiR w MYSZKOWIE (siłownia)
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Imię i nazwisko.......................................................................................................................................…

(rodzica/opiekuna prawnego)

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

(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Nr telefonu do kontaktu:   ........................................................................................................................

Ja niżej podpisany(-na) wyrażam zgodę na przebywanie i korzystanie z urządzeń znajdujących   się na terenie siłowni MOSiR 
w Myszkowie z siedzibą 42-300 Myszków ul. Miedziana 3, przez moje dziecko (podopiecznego) bez mojego nadzoru.

               
  ……………………………………………                                                    ………………………………………..
                              (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                    (data urodzenia)

    Myszków, dnia     …………………………………...                                                                             …………………………………………………...     
                                                                                                                                                                         (podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                                                                                              

Oświadczam, że:
1) dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie siłowni MOSiR w Myszkowie

oraz stan zdrowia dziecka pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych;
2) ponoszę odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu, czy szkody na mieniu dziecka;
3) ponoszę  pełną  odpowiedzialność  za  uszkodzenie  sprzętu  przez  dziecko,  wynikające  z  nieprawidłowego  jego  wykorzystania,

niezgodnego z instrukcją obsługi i regulaminem siłowni. 

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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną
zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka zawartych w niniejszym druku zgody, przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Myszkowie, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków (Administrator danych) 1, w celu świadczenia usług
związanych z działalnością MOSiR na rzecz mojego dziecka oraz w celach księgowo-podatkowych.   

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usługi na rzecz dziecka
uniemożliwia świadczenie w/w usługi.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od dnia zakończenia korzystania przez dziecko z usług.
3. Przysługuje  Panu/Pani  prawo  żądania  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  oraz  prawo  do  ograniczenia  ich

przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

    Myszków, dnia     …………………………………...                                                                             …………………………………………………...     
                                                                                                                                                                         (podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego)  

 1  Pełny tekst klauzuli informacyjnej Administratora, zgodny z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępny jest na stronie https://www.mosirmyszkow.pl/  
      oraz     w siedzibie MOSiR w Myszkowie.  
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