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ZOBOWIĄZANIE  UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWO – REKREACYJNYM 

XII RODZINNE WAKACYJNE SPOTKANIA KAJAKOWE 

 

I. Dane personalne 

Uczestnik obozu: 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

 
Dane kontaktowe uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego* uczestnika obozu: 

Imię i nazwisko: 
 

Adres korespondencyjny: 
 

 

e – mail: 
 

telefon: 
 

*w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

 

II.       Deklaracja zapoznania się z ofertą programową XII Rodzinnych Wakacyjnych Spotkań Kajakowych  

i zgłoszenie uczestnictwa w obozie 
 
1. Oferta programowa XII Rodzinnych Wakacyjnych Spotkań Kajakowych dostępna jest na stronie 

internetowej Stowarzyszenia www.sitk.pl.  
2. Uczestnik lub działający w imieniu uczestnika rodzic / opiekun* oświadcza, że zapoznał się z treścią oferty 

oraz z warunkami uczestnictwa obowiązującymi podczas rekrutacji. Warunki uczestnictwa oraz oferta 

stanowią integralną część niniejszego zobowiązania. 

3. Niniejszym zgłaszam uczestnika (dane powyżej w pkt. I) do udziału w XII Rodzinnych Wakacyjnych 

Spotkaniach Kajakowych, w terminie: 

 

06 - 17.08.2019 r. -  odpłatność  1670 zł   
 

Cena uwzględnia opłatę składki członkowskiej SITK za czas trwania obozu. 

i zobowiązuję się do uregulowania odpłatności za obóz zgodnie z postanowieniami niniejszego 

zobowiązania oraz warunkami uczestnictwa. 

 

 

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

                 /data/                                   /czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego*/   

      

 

III.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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. 
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4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze zgłoszeniem uczestnictwem dziecka w obozie sportowo-rekreacyjnym 

organizowanym przez Administratora.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa 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 dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia dziecka na wyjazd. 

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/ 

 

 

 

IV.    Deklaracja przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w XII Rodzinnych Wakacyjnych Spotkaniach Kajakowych  

 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa niniejszym przyjmuje zgłoszenie uczestnika                     

i zobowiązuje się do wypełnienia postanowień programowych oferty obozu, zawartych na stronie SITK. 

 

 

 

 
 

         ……………………………………                                                         ………………………………………………  

                                /data/                                                                                      /pieczęć i podpis organizatora obozu/ 
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