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AKADEMIA ŁYŻWIARSKA

współfinansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „EURO 6”
ADRES: UL. ŁAZIENKOWSKA 6A;

00-449 WARSZAWA;

tel. 0-501 240 103; www.euro6.pl; e-mail: euro6@euro6.pl

www.facebook.com/MUKSEuro6

Rachunek: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 82 2030 0045 1110 0000 0397 9800
Dane kandydata :
Imię
Nazwisko
Wzrost

cm

Waga

kg

PESEL
Telefon

2

2

GSM

e-mail:
Nazwa placówki
oświatowej, nr

S

z

k

o

ł

a

P

o

d

s

t

a

w

o

w

a

4

8

Ja, niżej podpisany.................................................................................................zgłaszam syna/córkę do
udziału w Programie Akademii Łyżwiarskiej „Euro 6”. Zgłaszający wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych dla realizacji celów statutowych Klubu oraz ubezpieczenia NNW. Obowiązek ubezpieczenia od NNW z tytułu
uprawiania sportu spoczywa na uczestniku Programu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć/wizerunku uczestnika
programu do celów marketingowych klubu.
Warszawa dnia……………………………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna składającego wniosek

Polityka prywatności
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że: Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Euro 6” zobowiązuje się do zachowania prywatności oraz ochrony danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzimy i przetwarzamy dane osób związanych z ich aktywnością w zakresie
prowadzonej działalności. Informacja o polityce prywatności może być aktualizowana. Możemy gromadzić i przetwarzać
następujące Państwa dane osobowe, imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, dane lokalizacyjne, numery PESEL, numery
telefonów, adresy mailowe, historię osiągnięć sportowych oraz wszystkie inne dane niezbędne do prawidłowej realizacji
celów statutowych Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Euro 6”. Dane wykorzystać możemy również w
celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. Gromadzone i przetwarzane dane mogą być
udostępniane osobom, przedsiębiorstwom, organizacjom, instytucjom, organizacjom administracji publicznej,
upoważnionym organom państwa, innym tylko w zakresie realizacji statutowych obowiązków Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Euro 6”. Nie udzielamy żadnym innym osobom trzecim dostępu do Państwa danych z
wyjątkiem zakresu wymaganego przepisami prawa lub zgodnie z naszą polityka prywatności. Przechowujemy Państwa
dane wykorzystując zabezpieczenia fizyczne i techniczne, tak aby zapobiec nieuprawnionym dostępie osób trzecich,
zniszczeniu, ujawnieniu danych. Pomimo tego, że podejmujemy działania mające zapobiegać temu ryzyku, to nie
jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Państwa dane przechowujemy przez cały okres współpracy
(relacji) oraz przez wymagany prawnie okres obowiązujący w Polsce (wymagania prawne i podatkowe). Mają Państwo
prawo do żądania do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania usunięcia danych – z zastrzeżeniem innych
obowiązków prawnych lub umownych, korekty danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy
klubu: euro6@euro6.pl

