Grupa Magnifica Paweł Undziakiewicz
Ul. Szczęśliwa 38, 55-080 Pietrzykowice
Telefon: 570 928 442, 782 887 019
e-mail: p.undziakiewicz@grupa-magnifica.pl

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym
2022/2023
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów:
1.) ...........................................................................................................................................................
2.) ............................................................................................................................................................
Telefon rodziców/opiekunów.............................................................................................................................
Adres e-mail rodziców/opiekunów....................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka ..............................................................................................................................
Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się do dokonywania opłat z góry za każdy miesiąc do 8-go dnia
każdego miesiąca na numer konta:
Grupa Magnifica Paweł Undziakiewicz
Ul. Szczęśliwa 38, 55-080 Pietrzykowice
Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 4978 6798
(w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz nazwę zajęć:
akrobatyka sportowa, akrobatyka powietrzna, hip hop, zumba, balet, taniec współczesny, breakdance)
Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku dokonania miesięcznej opłaty i nie ma
możliwości jej odrobienia z wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie.
Treningi odbywają się wg. Kalendarza szkolnego. Kalendarz z oznaczonymi dniami wolnymi od zajęć jest
umieszczony na stronie: www.grupa-magnifica.pl
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem (zamieszczonym na stronie www.grupa-magnifica.pl/
w zakładce „Akrobatyka dla dzieci”, a następnie „Dokumenty do pobrania”) i akceptuję jego zasady i
postanowienia.
Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu.
………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

(data)

………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)
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Ja niżej podpisany deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Grupę Magnifica
Paweł Undziakiewicz, tym samym oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

……………………………….

(data)

(podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

(imię

i

nazwisko

dziecka)

................................................................................................................,
podanych w deklaracji uczestnictwa do udziału w zajęciach tanecznych, sportowych, akrobatycznych oraz
artystycznych organizowanych przez Grupę Magnifica Paweł Undziakiewicz zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku 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) oraz oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Grupa Magnifica Paweł Undziakiewicz z
siedzibą w Pietrzykowicach przy ul. Szczęśliwej 38, 55-080 Pietrzykowice; telefon: 788-005-937, e-mail:
p.undziakiewicz@grupa-magnifica.pl, dalej jako „ADO”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzenie 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. (RODO).
3. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: udziału w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, akrobatycznych, konkursach sportowych, zawodach, w materiałach prasowych i
publikacjach powstałych po wydarzeniu, w szczególności publikacji filmu ze wskazaniem danych osobowych, w
celu wykonywania umowy, realizacji usług, realizacji projektów oraz zadań realizowanych przez stowarzyszenie
na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grupę
Magnifica Paweł Undziakiewicz, w tym w szczególności w celu realizacji zadań, a także rozpatrywania
reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f)
RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/projektów/zadań sportowych lub do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Grupą Magnifica Paweł Undziakiewicz.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane z Grupą Magnifica Paweł Undziakiewicz, a także
świadczące usługi na rzecz Grupy Magnifica Paweł Undziakiewicz oraz podmioty współpracujące z Grupą
Magnifica Paweł Undziakiewicz.
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6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadam prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z zawartej umowy, realizacji
projektu, realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być
częściowa lub całkowita niemożność wykonywania zadań przez Grupę Magnifica Paweł Undziakiewicz.
10.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę
Magnifica Paweł Undziakiewicz. W tym profilowaniu przy realizacji umowy/zlecenia/zadania.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

..…………………………..

(data)

(podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Grupa Magnifica Paweł
Undziakiewicz w celach niekomercyjnych do promowania działań związanych z realizacją zajęć tanecznych i
sportowych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w programach,
projektach, zawodach, konkursach i innych działaniach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów min. na portalach
społecznościowych (Facebook) na profilu organizacji, na stronie internetowej oraz kanale Youtube.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

(data)

…………………………………...
(podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i organizacyjnych drogą elektroniczną przez Grupa Magnifica

Paweł Undziakiewicz zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2017 r., poz. 1219 t.j. z późn., zm.).

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

(data)

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)
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Klauzula informacyjna według art. 13 RODO
względem podmiotu danych obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Grupa
Magnifica Paweł Undziakiewicz informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Grupa Magnifica Paweł Undziakiewicz z siedzibą we
przy
ul.
8,
52-207
telefon:
788-005-937,
e-mail:
Wrocławiu
Czołgistów
Wrocław;
p.undziakiewicz@grupa-magnifica.pl, dalej jako „ADO”;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia
sportowo-akrobatyczne organizowane przez C podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz
art. 9 ust. 2 RODO;
3. Administrator Danych Osobowych będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Grupy Magnifica Paweł Undziakiewicz. Dane
osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)
lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa, będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/projektów/zadań sportowych lub do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Grupą Magnifica Paweł Undziakiewicz.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane z Grupa Magnifica Paweł Undziakiewicz, a także
świadczące usługi na rzecz Grupy Magnifica Paweł Undziakiewicz oraz podmioty współpracujące z Grupą
Magnifica Paweł Undziakiewicz.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki
2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z zawartej umowy, realizacji
projektu, realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa
lub całkowita niemożność wykonywania zadań przez Grupę Magnifica Paweł Undziakiewicz.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę Magnifica
Paweł Undziakiewicz w tym profilowaniu przy realizacji umowy/zlecenia/zadania.

………….…………….. dnia …………………………
(Miejscowość)

(data)

………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)
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