
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika zajęć)     

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………… wyrażam zgodę na samodzielne 

korzystanie mojego dziecka (osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia pozostająca pod moja opieką) 

z obiektu pływalnia ul. Conrada 6/pływalna ul. Lindego 20/ hala sportowa ul. Lindego 20/ Kompleks 

Sportowy Syrenka/Kompleks sportowy Orlik (niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że syn / córka/ (osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia pozostająca pod moją 

opieką) nie ma przeciwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej umożliwiającej do udziału w 

zajęciach , które odbywają się w ramach akcji „Lato  w Mieście 2019” organizowanych na obiektach 

CRS Bielany Dziecko korzysta z obiektu na moją odpowiedzialność. 

 

Warszawa, dnia ……………….                                …………………………………. 

                                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 

 

     ……………………………………….. 

(numer telefonu kontaktowego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości warunki uczestnictwa w zajęciach w ramach 

programu „Lato w Mieście 2019” organizowanych na obiektach CRS Bielany i wyrażamy zgodę na 

uczestnictwo naszego syna/córki w zajęciach. 

 

Warszawa, dnia ……………….                                …………………………………. 

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. *Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na użycie wizerunku mojego dziecka, w tym zamieszczania 

go na stronach internetowych CRS Bielany 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności dostępną na stronie www.crs-

bielany.waw.pl i zamieszczonej na obiektach. 

 

 

Warszawa, dnia ……………                                    …………………………………. 

                                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego udzielającego zgody) 

 

 

 

 

 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest CRS Bielany, ul. Conrada 6 w Warszawa, reprezentowane przez 
Dyrektora. 

2. W sprawach związanych z  danymi osobowymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl . 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zajęć, w ramach programu „Lato w Mieście 2019”, a także 

w celu kontaktu w sytuacjach nagłych.. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa, np.: służby medyczne lub porządkowe Poza 
tym, dane nie będą udostępniane. 

4. Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą wyłącznie przez czas 

trwania akcji „Lato w Mieście 2019. a następnie zostaną przeniesione do archiwum na okres 1-go roku. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a                          w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Realizacja praw odbywa się po przez złożenie 
pisemnego wniosku do sekretariatu CRS  bądź przesłanie maila na adres: biuro@crs-bielany.waw.pl 

6. Zebrane przez nas w ramach akcji „Lato w Mieście 2019” dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane/ dane Waszego dziecka są przetwarzane z naruszeniem prawa, możecie 

złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa 
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