
Formularz zgłoszeniowy

Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF 



 
Bielsko-Biała    Data lekcji 

 

Imię i Nazwisko uczestnika („Dziecko“)       Klasa 

 
 
Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka („Rodzic“)     Szkoła  

Oświadczenie / zgoda 
Ja,  niżej podpisany Rodzic / Opiekun prawny Dziecka, wyrażam zgodę na jego udział w lekcji wychowania fizycznego („LEKCJI“)  
organizowanej w ramach Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF(„PROJEKT”). Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa Dziecka w Lekcji, a w razie wypadku wyrażam zgodę na udzielenie 
Dziecku pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem PROJEKTU dostępnym 
na stronie [www.alternatywnelekcjewf.pl] i akceptuję jego treść. 

 
Podpis Rodzica                Podpis Rodzica 

 

Klauzule zgody Dziecka i Rodzica 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych Dziecka biorącego udział w Lekcji, zgromadzonych w tym 
formularzu przez Fundację Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie (71-245), ul. Szafera 3/5/7 („Fundacja”) w celu zapewnienia 
Dziecku udziału w Lekcji.Zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału w 
Lekcji. 
 

Podpis Dziecka                Podpis Rodzica 
     
         

Prosimy o wypełnienie wszystkich POWYŻSZYCH rubryk i zebranie stosownych podpisów. Jest to warunek do udziału w Lekcji. 

FOTO / VIDEO RELACJA – ODPOWIEDNIE ZAZNACZYĆ  
(aby Państwa dziecko mogło znaleźć się na zdjęciach i videorelacji należy zaznaczyć zgodę dotyczącą praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiedniego podmiotu) 

Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem mojego dziecka w lekcji „Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF” („Lekcja”), którego 
Organizatorem jest Fundacja Moniki Pyrek (proszę zaznaczyć znakiem X wybrane pola): 

□ wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne, 
bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację Moniki Pyrek oraz Partnerów Projektu 
mojego dziecka wizerunku, uwiecznionego przez lub na zlecenie Fundacji Moniki Pyrek na zdjęciach i materiałach 
filmowych wykonanych w czasie Lekcji. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w 
Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i 
publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach 
promocyjnych i wizerunkowych związanych z działalnością Fundacji oraz programem Kinder+Sport. W tożsamym 
zakresie wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrania mojego dziecka głosu i łączenie takiego nagrania z innymi 
utworami. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z mojego dziecka 
wizerunkiem. Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem i miejscowością; 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacje Moniki Pyrek oraz Partnerów Projektu, danych osobowych mojego 
dziecka (obejmujących imię, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych w ww. zakresie. 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. danych osobowych mojego dziecka 
(obejmujących imię, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) do celów promocyjnych w ww zakresie. 

 

                 Podpis Rodzica 

  

Poniżej skrócona wersją informacji o przetwarzaniu danych osobowych Dziecka i Rodziców. Pełna wersja znajduje się w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu Lekcji


I. Administrator – Fundacja Moniki Pyrek  

Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, jest Fundacja Moniki Pyrek z siedzibą 
w Szczecinie (71-245), ul. Szafera 3/5/7. 
Z Fundacją można skontaktować się poprzez adres email: rodo@fundacjamonikipyrek.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji; 
Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa 
zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) 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 ochronnie danych). Dane będą przetwarzane także w celach 
archiwalnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie nastąpi w prawnie 
uzasadnionym interesie Fundacji, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji; 
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją nieudzielenia lub 
wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment wycofania zgody. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, 
w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach 
wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane w formie materiałów promocyjnych mediom (np. 
poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter lub YouTube). 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 – 193 Warszawa). 
Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych. 

II. Administrator – Ferrero  
Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: 
iod.polska@ferrero.com. 
Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa 
zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) 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 ochronnie danych). 
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją nieudzielenia lub 
wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment wycofania zgody 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, 
w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT. W ramach 
wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane w formie materiałów promocyjnych do innych 
podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych takich jak Facebook, 
Instagram lub YouTube). 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany wyżej adres. 
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00 – 193 Warszawa). 
Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych.


