
OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA 

Warsztatów Parkour 
imię i nazwisko uczestnika warsztatów ………………………………………………. …………………………………………………………………………………….………..……..……………………………….. 
 
miejscowość zamieszkania uczestnika warsztatów ………………………………………………………………………………………………………….…………….………..…..……………………………….. 
 
imię, nazwisko i telefon kontaktowy do opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.……………………………………………………………….…….………………..……………….…………….. 
 
 

 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam: 
1. Stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala na wzięcie udziału w tego typu warsztatach oraz, bierze w nich udział na 
moją odpowiedzialność. 

 
2. W ostatnich 14 dniach nie miał objawów zarażenia/zakażenia COViD – 19, oraz w ostatnich 14 dniach nie miał kontaktu z 
osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą chorą.   
 
3. Na warsztatach będzie zdrowy bez objawów choroby dróg oddechowych oraz w razie kontaktu z osobami na kwarantannie 
lub osobami chorymi na COViD – 19 zawiesi swoje uczestnictwo w Warsztatach  
 
4.Zapoznał  się z treścią regulaminów obiektów, na których odbędą się Warsztaty  i  w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego, w tym wizerunku przez 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód z siedzibą w  Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana 
Okrzei 18A  w celu prowadzenia ewidencji uczestników warsztatów prowadzonych przez stowarzyszenie oraz w 
celu zamieszczenia relacji z warsztatów na profilu facebook, instagram oraz innych form promocji Akademii. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail 
na adres naszego ABI/IOD akademia.parkour@gmail.com  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla uczestników warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenia Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód 
 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, ul. Stefana 
Okrzei 18A, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Lichota; dane kontaktowe:693147697 

3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań związanych z 
prowadzeniem warsztatów przez Stowarzyszenie.  

4. Dane osobowe Pana/Pani/uczestnika przechowywane będą przez czas trwania warsztatów oraz do końca czynności formalno prawnych związanych z 
warsztatami 

5. Posiadacie Państwo 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, prowadzenia ewidencji uczestników. 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika warsztatów                               Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 
………………………………………………………………………………………………………                           ……………………………………………………………………  

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

mailto:akademia.parkour@gmail.com

