
1 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

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

jako członka/uczestnika treningów/zajęć Sekcji Gimnastyki-Trampoliny KS AZS-AWF Poznań,  zawartych w 
dokumentacji organizacyjno-szkoleniowej Sekcji niezbędnych w procesie szkolenia i organizacji zajęć/treningów 
z gimnastyki-trampoliny, - na potrzeby zawarcia i realizacji umów z instytucjami dofinansowującymi w/wym. 
zadania*,  - do sporządzania dokumentacji finansowej* oraz - w związku udziałem w zawodach sportowych* 
Nadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, 
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-
reklamowych wydawanych przez Sekcję Gimnastyki-Trampoliny oraz nieodpłatne wykorzystaniu wizerunku 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. 
 
 
……………...……………………………                                                             …………………..……..………………… 
 miejscowość, data       podpis           
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (dalej: RODO) informuję, iż:  
1) Administratorem danych osobowych Członka/Uczestnika jest KS AZS-AWF Poznań, 
2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych 
osobowych można kierować na e-mail: trampolina.azs.awf@gmail.com 
3) Dane osobowe Członka/Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ewidencyjnych, 
szkoleniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z realizacją zadań przez AZS-AWF Poznań 
(art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ( art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c 
RODO); 
4) Dane osobowe Członka/Uczestnika są udostępniane: - pracownikom, trenerom, instruktorom  
Administratora,  
- Polskim Związkom , Związkom Okręgowym, Ministerstwu Sportu i Turystyki ,Urzędowi Miasta Poznania, 
Urzędowi Marszałkowskiemu, Zarządowi Głównemu AZS, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu*,  
- podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. 
policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów 
przetwarzania; 
5) Dane osobowe Członka/Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;  
6) Dane osobowe Członka/Uczestnika po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla 
celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami; 
7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.   
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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; 
9) Podanie danych osobowych Członka/Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub 
żądanie ich ograniczenia lub usunięcie będą skutkować brakiem możliwości udziału w zadaniach realizowanych 
przez Sekcję Gimnastyki-Trampoliny KS AZS-AWF Poznań.  
 
 
 
……………...……………………………                                                             …………………..……..………………… 
 miejscowość, data       podpis           
*-niepotrzebne skreślić                           


