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ZAJĘCIA TRENINGOWE - NAUKA I DOSKONALENIE ŻEGLARSTWA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
CZAS TRWANIA: …………………………………
1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: …………………………….....................................................
2. DATA I MSC. URODZENIA: ........................................................................................
3. NR PESEL I NAZWA NFZ:...........................................................................................
4. ADRES ZAMIESZKANIA:...........................................................................................
5. TEL. KONTAKTOWY .................................................................................................
6. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki w wyżej wymienionych zajęciach
....................................

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

miejscowość i data

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

7. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:
Proszę o wpisanie informacji: na co dziecko jest uczulone (pokarmy, leki), czy przyjmuje leki i w
jakich dawkach, dolegliwości: omdlenia, bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa oraz wszelkie
inne ważne dla zdrowia dziecka informacje.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi inf. o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na zajęciach w Jacht Klubie Wielkopolski.

.................................
data

……………..........................................
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego, oświadczam, iż wyrażam zgodę na:
1.

Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Jacht Klub Wielkopolski (zwany
dalej „JKW”) z siedzibą w Poznaniu (60-480 ), przy ul. Wilków Morskich 17/19, której akta
rejestrowe przechowywane są przez SAD REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W
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POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS
0000094153 - administratora danych, w celach statutowych związanych z moim członkostwem
w JKW, w celach statutowych związanych z członkostwem małoletniego w JKW.
❑ TAK/ ❑NIE
2. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez JKW w celach marketingowych,
w tym w celu reklamowania i oferowania prowadzonej przez JKW zarówno odpłatnie jak i
nieodpłatnie działalności statutowej, a w szczególności przekazywania mi wszelkich informacji i
komunikatów związanych z JKW, oświadczonymi przez JKW działaniami, w tym przesyłania
newslettera informacyjnego JKW.
❑ TAK/ ❑NIE
3. Przekazywanie przez JKW danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do
organizatorów regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych,
zgłoszonych do JKW i organizowanych zgodnie z obowiązującymi regulaminami , pod warunkiem
uprzedniego zgłoszenia do uczestnictwa w danych regatach, podpisanego przez zgłaszanego
członka JKW lub jego opiekuna prawnego:
❑ TAK/ ❑NIE
5. Nieodpłatne utrwalanie mojego i małoletniego wizerunku i głosu w materiale filmowym,
fotograficznym lub dźwiękowym, realizowanym przez lub na zlecenie JKW w związku z udziałem
małoletniego w zajęciach, treningach i regatach żeglarskich, zarówno regionalnych, ogólnopolskich
jak i międzynarodowych, oraz innych wydarzeniach, których inicjatorem jest JKW, na nie
ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tak utrwalonego mojego i małoletniego
wizerunku i głosu (w dowolnej części) i opatrzonego w zależności od potrzeb moim i /lub
małoletniego imieniem i nazwiskiem, w szczególności, na następujących polach eksploatacji
(przetwarzania):
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania dowolną techniką, w tym zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową lub na błonie fotograficznej/filmowej bądź w jakikolwiek inny
sposób, bez żadnych ograniczeń ilościowych, wprowadzania do pamięci komputera, zapisu
czasowego i trwałego oraz kopiowania takich zapisów, archiwizacji zapisów, dokonywanie obróbki
cyfrowej oraz retuszu mojego wizerunku, i posługiwanie się nim w utworach (kompozycjach)
składających się na wytworzony materiał i zawierających także wizerunki innych osób, hasła
reklamowe oraz przedstawiających przedmioty materialne,
b)w zakresie obrotu egzemplarzami materiału, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, sporządzanie wersji obcojęzycznych;
c)w zakresie rozpowszechniania, w sposób inny niż określony w lit b) powyżej – publicznego
wyświetlania w dowolnej wersji językowej, dowolną techniką (w tym za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach
kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw.
simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub
zamkniętym w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z
lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych,
telefonicznych lub telekomunikacyjnych), d)nadawania, reemitowania, odtwarzania, chyba że są
one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego
udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym w telewizji, internecie, na pokazach, promocjach, eventach, przy
czym prawo to ma charakter ponadgraniczny i nieograniczony w czasie, z zastrzeżeniem prawa do
wykonania dubbingu i podłożenia listy dialogowej oraz rozpowszechniania tak powstałej w wersji w
zakresie powyższym bez uzyskiwania dodatkowej zgody i zapłaty wynagrodzenia.
❑ TAK/ ❑NIE

Informacja Administratora Danych:
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1. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż jego siedzibą jest Poznań i (adres biura Stowarzyszenia to:
ul. WIlków Morskich 17/19; 60-480 Poznań ), a jego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000094153
2. JKW będzie przetwarzać dane zawarte w niniejszym formularzu w związku z realizacja zadań
statutowych i celów wskazanych powyżej.
3. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż podanie danych jest dobrowolne.
4. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż podanie danych jest niezbędne do realizacji celów
statutowych i celów wskazanych powyżej
5. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż dane, w opisanym wyżej zakresie, mogą zostać przekazane
organizatorom regat, obozów i innej działalności statutowej JKW w przyszłości. W przypadku
takiego przekazania przysługiwać będzie również prawo do dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z art. 32
ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania
danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub w wobec przekazania ich innemu
administratorowi.
6. JKW będzie przetwarzało dane osobowe na podstawie niniejszej zgody, w oparciu o art. 23 ust. 1
pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
jak również w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 3) i 5) oraz ust. 4 ww. Ustawy.
7. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio
na podstawie niniejszego formularza.
8. Jacht Klub Wielkopolski informuje, iż zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), każdej osobie przysługuje prawo do
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo
do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora
danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest
osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze,
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w
powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub
zachowania tajemnicy zawodowej,
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane,
7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23
ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
9. Jacht Klub Wielkopolski informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w
przypadku podejrzenia, że podane dane osobowe są przetwarzane
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego. Organem nadzorczym jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku, Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

.................................
data
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……………..........................................
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

