
   

   
STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I TRENERÓW KAJAKARSTWA  

ul. Goplańska 29/132, 02-954 WARSZAWA, NIP 5242586118  REGON 140356205 

e-mail biuro@sitk.pl  

 konto w PKO BP 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA   

STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW KAJAKARSTWA 

(dla uczestnika) 

 

na okres trwania obozu – XII RWSK 

                                                       

termin obozu:  6-17.08.2019 r. 

 

imię i nazwisko uczestnika obozu ................................................................................. 

 

data urodzenia ……….................................................................................................... 

 

miejsce zamieszkania ………….................................................................................... 

 
     

 

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika obozu 

 

Uczestnik jest ZDROWY i będzie brał udział w zajęciach za moją zgodą i na moją 

odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

Wysokość składki wynosi 10,00 zł   (składka wliczona została w cenę obozu). 

 

 

 

      .............................................               ….................................................................. 
                        /  data i miejsce /                                          / czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego**/  

 

* niepotrzebne skreślić 
**dotyczy uczestników niepełnoletnich 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SITK w związku z uczestnictwem w obozie sportowo-

rekreacyjnym, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie  

Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa (dalej „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  

ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Goplańska 29/132, 02-954 lub drogą  

e-mailową pod adresem: biuro@sitk.pl 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj.                 

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy                      

o rachunkowości. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem dziecka w obozie sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez 

Administratora, opieką nad uczestnikiem wyjazdu, organizacją zajęć i konkursów w ramach wyjazdu, promowaniem działalności 

Administratora poprzez publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także w 

prasie.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
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6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa,                                 

w tym  szczególności do jednostek kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa . Dane, których nie ma obowiązku 

przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu wyjazdu. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wyjeździe. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości 

wzięcia udziału wydarzeniu i skorzystaniu z oferty Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ………………………………………………….wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko)…………...…………………………..………………….…oraz moich 

danych osobowych. 

 

………………………………………     …………………………………… 

                     /data/                           /podpis/ 
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