Ім”я та прізвище…………………………………………………………………….……
Дата народження…………………………………………….…………………………….
Назва школи ……………………………………………………………………………
E-mail [необов”язково] ……………………………………………………………………..
Вчитель, що проводить заняття „ШСК” ……………………….…...……………………
Заява участника Програми Шкільного спортивного клубу
1.

Я, нижчепідписана/и* _____________________________________ [Ім”я та прізвище] даю згоду на участь у спортивних заходах за програмою
,,Шкільний спортивний клуб” (далі „ШСК”).

2.

Заявляю, що ознайомилась/вся з правилами Програми „ШСК” з оголошення самої Програми „Шкільний спортивний клуб” виданої Міністром
Спорту та Положенням про участь в програмі ШСК, яке розміщене на веб-сайті http://www.szkolnyklubsportowy.pl, я приймаю їх зміст та
зобов”язуюсь дотримуватися всіх правил, котрі виникають з цих документів.

3.

Заявляю, що знаю свій стан здоров”я та підтверджую, що не маю протипоказань для участі в спортивних заходах та тестах фізичної підготовки
органзізованих за Програмою ,,ШСК”.

4.

Я, даю згоду на надання мені першої медичної допомоги та проведення будь-яких необхідних медичних заходів чи оперативного втручання у стані,
що загрожує моєму життю та здоров”ю, включаючи згоду на госпіталізацію.

5.

Мені повідомлено, про те, що:

6.

a.

Адміністратором моїх персональних даних, наведених у цій заяві, а також персональних даних, внесених до електронного журналу занять (ім”я
та прізвище, дата народження, назва школи, адреса електронної пошти, наявність ліцензії PZS, участь в інших чим ШСК спортивних
заняттях, маса тілa, зріст, результати тестів фізичної підготовки, відвідування занять, стать) i моєго зображення є Інститут Спорту –
Національний науково-дослідний Інститут з місцезнаходженням у Варшаві, за адресою Трилогії 2/16 (далі „ІС – ННДІ”)

b.

Мої персональні дані оброблятимуться за моєю згодою з метою документування, обліку та звітності відповідно до програми „ШСК”, у
тому числі з метою документування тестів фізичної підготовки, їх моніторингу та оцінки їх результатів у Національній Базі Талантів (
ст. 6 п. 1 (а) Розпорядження про охорону персональних даних (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); У разі згоди на поширення зображення мої
персональні дані будуть оброблятися в цілях реклами та документообігу Програми „ШСК”, а також статутної діяльності ІС –ННДГ (ст.
6 п. 1 (а) Розпорядження про охорону персональних даних (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Мої персональні дані також оброблятимуться для
доказових цілей пов”язаних зі складанням даної заяви, а також з метою можливого контакту у зв”язку з участю в Програмі „ШСК”.

c.

Надання моїх персональних даних є добровільним, але відмова від надання таких даних є рівнозначна неможливості участі в Програмі
„ШСК”; Це не стосується зображення - відсутність згоди на зображення не означає неможливість участі в Програмі „ ШСК”.

d.

Я маю право в будь-який час видалити свою згоду на обробку персональних даних у тому обсязі, в якому я її дала/в. Видалення згоди не
вплине на обробку моїх персональних даних, яка була здійснена на основі моєї згоди до відмови. Видалення згоди буде прирівнюватися
до припинення участі в Програмі „ШСК”, якщо це не стосується лише обробки зображень. Видалення згоди на поширення зображення
призведе до припинення його поширення.

e.

Наведені дані можуть бути передані суб’єктам, які реалізують з ІС-ННДГ проект «ШСК», тобто Łódzki Szkolny Związek Sportowy (ul.
Żeromskiego 115, Łódź) та Міністру відповідальному за фізичну культуру - розпоряднику коштів, накопичених у Фонді Розвитку Фізичної
Культури, з яких фінансується Програма «ШСК», а також суб’єкти адміністрування сервісем – електронний журнал занять.

f.

Я маю право на доступ до своїх персональних даних, виправлення їх, видалення або обмеження обробки, право на передачу таких даних.

g.

Персональні дані зберігатимуться протягом періоду до завершення реалізації Програми „ШСК”, а потім в архіві протягом 5 років,
рахуючи з початку року, наступного за роком, у якому була завершена Програма „ШСК”. Персональні дані у вигляді зображення будуть
зберігатися протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

h.

Я маю право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління із захисту персональних даних, коли дізнаюся, що
обробка моїх персональних даних порушує Розпорядження про охорону персональних даних (RODO).

i.

Контактні дані інспектора із захисту персональних даних, з яким можна зв’язатися з усіх питань, пов’язаних з обробкою моїх
персональних даних та реалізацією моїх прав згідно з RODO, є: iodo@insp.waw.pl

Я заявляю, що даю згоду на обробку персональних даних, наведених у цій заяві, та даних, внесених до електронного журналу занять, Інститутом
спорту – Національним науково-дослідним інститутом з метою реалізації Програми „ШСК”, у тому числі для цілей документування, записів та
звітності програми „ШСК” (включаючи документування виконання тестів фізичної підготовки, їх моніторинг та оцінку їх результатів у
Національній Базі Талантів).

Згода виражається розбірливим підписом із зазначенням дати. Відсутність підпису означає, що згода не надається і це рівнозначно неможливості
участі в Програмі «ШСК».
………………, …………… ………………..………………..
(місце)

(Підпис)

Я, даю згоду на поширення мого зображення та висловлювань, зареєстрованих під час занять, що проводяться за Програмою «ШСК» у цілях реклами та
документообігу згідно Програми «ШСК» та статутної діяльності ІС-ННДГ, шляхом розміщення фото та відео в публічному доступі.
Виражена згода включає використання, обробку, поширення та багаторазове розповсюдження фото- та відеоматеріалів, що містять зображення та
висловлювання, записаних під час виконання занять за Програмою «ШСК» будь-якою технікою, на будь-яких носіях (у тому числі у формі фотографії,
відео або звуку).
На підставі наданої згоди зображення та висловлювання можуть використовуватися в різних формах обробки, як в електронншй так і друкованій, збірки та
монтажу, а також поєднуватися із зображеннями інших людей, вони можуть бути доповнені супровідним коментарем, а також відео- та аудіозапис з моєю
участю можна вирізати, редагувати, модифікувати, додавати до інших матеріалів, створених для заходу - без зобов'язання приймати кінцевий продукт. Згода
поширюється на всі форми публікації, зокрема плакати, листівки, білборди, інші друковані рекламні матеріали, теле- та радіорепортажі та ролики, матеріали
для преси, розповсюдження в мобільних мережах та в Інтернеті (у тому числі в соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). ). Зображення
та висловлювання не можуть бути використані для інших цілей, у образливій формі, або іншим чином порушувати особисті права. Ця згода є безкоштовною,
вона не обмежена в кількості, в часі, в просторі.

………………, …………… ………………..………………..
(місце)

(Підпис)

