
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)  informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Stanisława Staszica 12 (dalej: MOSiR w Chodzieży), REGON: 000917112, NIP: 7642221812, 

tel. 48 67 2820249, e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych: 

a) dokumentowania działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH zgodnie z 

przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie oraz przepisami prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO), 

b) marketingu usług własnych oraz promowania działalności MOSiR w Chodzieży wśród klientów i potencjalnych klientów (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 

c) uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach 

realizacji ich wniosków, skarg, reklamacji, uwag i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

d) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

e) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 

f) udokumentowania stanu zdrowia osób uczestniczących w organizowanych przez MOSiR w Chodzieży MIKOŁAJKOWYCH 

ZAWODÓW PŁYWACKICH na podstawie pisemnych oświadczeń uczestników (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a, f, g, i RODO) 

3. MOSiR w Chodzieży przechowywał będzie Państwa dane osobowe: 

• przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez 

okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;  

• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu 

złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu 

niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;  

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania przez nią zgody - (przy braku innej podstawy 

prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji 

zgody.  

Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek 

ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych. 

4. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest: 

a) warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone 

b) warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH. 

5. Uczestnikom, których dane przetwarzamy, przysługują prawa: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe uczestników będą ujawniane następującym odbiorcom danych:  

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

• podmioty związane z MOSiR w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, 

Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży zapewniające MOSiR obsługę finansową i podatkową, firmy świadczące usługi 

informatyczne, agencje ochrony obiektów, osób i mienia, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych. 

• prasa, radio, telewizja, 

• strona internetowa oraz FB  MOSiR w Chodzieży. 

7. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MOSiR w Chodzieży, w tym profilowaniu. 

8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w MOSiR 

wykorzystując dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 niniejszej „Informacji”. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży 

 

 

 

 



Oświadczenie 

UWAGA: w imieniu uczestnika zawodów, który nie ukończył 16 roku życia, oświadczenie, w tym deklarację zgody, podpisuje jego rodzic / 

opiekun prawny. 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów: …....................................................................................................................................... 

Rok urodzenia uczestnika zawodów: ….................................................................   

Telefon  kontaktowy do osoby podpisującej oświadczenie .................................................................. 

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 

MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH organizowanych w dniu 06.12.2022 r. przez MOSiR w Chodzieży i UKS PRZYGODA 

Chodzież, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w tych 

zawodach. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH. 

Zawody (miejsce, data):  MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE - 06.12.2022 r. 

Imię i nazwisko (drukiem) składającego oświadczenie ………………………………………………….……………………………………………………… 

Seria i nr dowodu tożsamości rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w zawodach ………………….……..…………… 

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

Data i podpis składającego oświadczenie lub jego rodzica / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych (danych dziecka / moich danych) osobowych przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Stanisława Staszica 12 (dalej: MOSiR w Chodzieży) w celach 

związanych z ich publikacją w przekazach telewizyjnych, internetowych, prasowych, radiowych oraz służących organizacji i 

przeprowadzenia MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH.  

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone powyżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym 

czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w 

każdym czasie i w dowolnej formie, w tym e-mailem na adres: mosir@mosir-chodziez.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Stanisława Staszica 12. 

 

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

Data i podpis składającego oświadczenie lub jego rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


