KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ZSMS W CHORZOWIE

NAZWISKO I IMIĘ

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

IMIĘ I NAZWISKO MATKI

IMIĘ I NAZWISKO OJCA
ADRES ZAMIESZKANIA
RODZICÓW/OPIEKUNÓW
REJONOWA SZKOŁA DZIECKA
(ADRES I NUMER SZKOŁY)
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA
UCZNIA
PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA
NUMER TELEFONU DO

TRENER PROWADZĄCY W KLUBIE

TRENERA KLUBOWEGO

MACIERZYSTYM (IMIĘ I NAZWISKO)

………………………………

STAŻ TRENINGOWY W LATACH

WIEK ROZPOCZĘCIA TRENINGÓW
MAKSYMALNE

BIEG NA 600/1000M

SKOK Z MIEJSCA

………………

…………………

WYCISKANIE

WYNIKI PODSTAWOWYCH

10-CIO SKOK

SZTANGI

SPRAWDZIANÓW
………………

OPINIA WYCHOWAWCY

OPINIA TRENERA KLUBOWEGO

…………………………

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ZSMS W CHORZOWIE

Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu dziecka(w przypadku karty zdrowia oraz opinii
lekarskiej)
Wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci karty zdrowia
dzieckaoraz opinii lekarskiej z przychodni sportowej
…………………
(podpis rodzica)

……………….
(podpis rodzica)

…………………………………..
(lub podpisy opiekunów prawnych)

Zgoda na udział w testach sprawnościowych ZSMS Chorzów
Wyrażam/ nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w testach sprawnościowych do ZSMS w Chorzowie.
Informuje, że nie ma przeciwskazań medycznych do wzięcia udziału w testach sprawnościowych/
wysiłkowych oraz , że dziecko jest zdrowe.
…………………
(podpis rodzica)

……………….
(podpis rodzica)

…………………………………..
(lub podpisy opiekunów prawnych)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ZSMS W CHORZOWIE
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25maja2018roku.
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Uczniowski Klub Sportowy Biathlon Chorzów, 41503 Chorzów, ul. Harcerska 1
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu/celach:
a. przeprowadzania treningów, zawodów, eventów sportowych, zgrupowań i konsultacji szkoleniowych
b. zamieszczania wizerunku na stronie internetowej klubu, mediach społecznościowych
c. zamieszczania wyników z wszelkiego rodzaju zawodów, w których bierze udział zawodnik Klubu
d. ubiegania się o dofinansowania Klubu, indywidualnie zawodników
e. marketing Klubu
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt2 odbiorcami danych osobowych
Pani/Pana dziecka mogą być:
a. Użytkownicy w/w strony internetowej, pracownicy UKS Biathlon Chorzów, podmioty z którymi współpracuje
Klub m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Biathlonu, Polski Związek Narciarski, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Urząd Miasta Chorzów.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt2,
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a. Prawo dostępu do danych osobowych,
b. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art.6ust.1litaRODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to będzie skutkowało usunięciem Pani/Pana dziecka z bazy danych zawodników Klubu.
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Imię i nazwisko Pani/Pana dziecka
………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego
. …………………………….

