
Karta zgłoszenia dziecka na PÓŁKOLONIE SPORTOWĄ  

W ARENIE LODOWEJ 

 
Zgłaszam udział mojego dziecka w półkolonii w terminie …................................................................ 

DANE DZIECKA 

 

1. Imiona i nazwisko : .............................................................. 

2. Data urodzenia: ...................................................................  

3. PESEL : ............................................................................... 

4. wiek : .................................................................................. 

5. Imiona i nazwisko ojca: ............................................................................................................... 

6. Imiona i nazwisko matki:  ............................................................................................................ 

7. Dokładny adres zamieszkania:....................................................................................................... 

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

8. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeżeli jest inny niż adres dziecka) 

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

9. Kontakt do rodziców / prawnych opiekunów  

tel. kom. ojca:  ........................................................................  

tel. kom. matki: ....................................................................... 

Adres e-mail: ........................................................................... 

10. Dokładny adres zameldowania dziecka: 

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

11. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z półkolonii (proszę określić pokrewieństwo): 

1. .................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................... 

12.  Informacja  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  uczestnika  wypoczynku,  w  szczególności  o 

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

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

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

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

13.  Istotne  dane  o  stanie  zdrowia  uczestnika  wypoczynku,  rozwoju  psychofizycznym  i  stosowanej 

diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich 

dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)  

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

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

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

 



 

 

1) Akceptuję regulamin półkolonii oraz regulamin Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. 
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

półkolonii w Arenie Lodowej. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. (ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 

………………………………………………………………………………………………….  
w celach organizacji i przeprowadzenia półkolonii w Arenie Lodowej. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. (ul. Strzelecka 
24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 
jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 
4) Wyrażam zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystywanie przez 

Arenę Lodową w Tomaszowie Mazowieckim wizerunku mojego dziecka  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
utrwalonego podczas półkolonii w Arenie Lodwej, których było uczestnikiem w  
 
dniach ………………………………………………………………………….  
 

5) Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii (cyfrowej lub 
analogowej ) oraz filmu, na stronach internetowych prowadzonych przez Tomaszowskie Centrum 
Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz profilu Facebook tejże spółki , w celu promocji 
Spółki i obiektu Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, a także innych wydarzeń odbywających 
się na obszarze tego obiektu i wydania relacji z jego przebiegu. 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/y, o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o tym, że podanie 
danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

 

 

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

( czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę )  

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych sporządzona na podstawie 
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 marca 

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, dalej: RODO 
 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą  w 
Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 
 
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:  
1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 
celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących usług Administratora 
2) zorganizowania i przeprowadzenia półkolonii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz;  
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 
3.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w półkoloniach 
 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.  
 
5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji i przebiegu 
półkolonii, ewentualnych rozliczeń oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. W każdym razie 
dane będą przechowywane do końca upływu terminu przedawnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe 
zostaną usunięte.  
 
6.Uczestnikom półkolonii, ich rodzicom/opiekunom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a)sprostowania danych, 
b)usunięcia danych, 
c)ograniczenia przetwarzania danych, 
d)przenoszenia danych, 
e)wniesienia sprzeciwu, 
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
g) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 
7.Administrator oświadcza, iż dane uczestników półkolonii nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 
8.Dane uczestników półkolonii nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa. 
 


