
...................................................... 

 (Imię i Nazwisko uczestnika zajęć)  

………………………………………………….  

(Numer telefonu)  

Oświadczenie 

Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………  

(osoby niepełnoletniej pozostającej pod moją opieką) w bezpłatnych zajęciach nauki pływania, 

organizowanych  przez Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy.  

Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Regulaminem pływalni i biorę pełną odpowiedzialność za  

zachowanie mojego dziecka, zgodnie z regulaminem pływalni CSW przy ul. Wiertniczej 26a.  

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w 

bezpłatnych zajęciach nauki pływania, organizowanych przez Centrum Sportu Wilanów m.st. 

Warszawy i w dniu podpisania niniejszego oświadczenia:  

 Nie obserwuję u mojego dziecka jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub 

wirusa SARSCoV-2 („COVID-19”, zwanego koronawirusem), w szczególności: podwyższonej 

temperatury, gorączki,  kaszlu,  duszności, problemów z oddechem, utraty węchu lub smaku albo 

innych niepokojących objawów niewiadomego pochodzenia.  

Dane podawane dobrowolnie:  

ICE  W razie nieszczęśliwego wypadku proszę powiadomić: 

Imię: …………………………………………  

Nazwisko: ……………………………  

Numer telefonu: …………………………………………………………………  

Otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Polityką prywatności:  

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy mające swoją siedzibę przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie (02-952), reprezentowane przez 

Dyrektora CS Wilanów przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu, zawarte w formularzu oświadczenia i 

ankiety, stanowiącej załącznik do oświadczenia, w celu przeprowadzenia i organizacji bezpłatnych zajęć nauki pływania.  Podanie przez 

uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu udziału w bezpłatnych zajęciach nauki pływania.  

Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.  Dane będą 

przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z 

wyznaczonym w Centrum Sportu Wilanów Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@csw.wilanow.pl. Dane 

osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich-nieuprawnionych.  W zawiązku z niewłaściwym 

przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych . Administrator danych 

nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wydarzenia 

organizowane lub współorganizowane przez  Administratora  danych są dokumentowane  w  postaci  fotorelacji. Zdjęcia, które w  myśl Art. 

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą 

być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.  

Oświadczam, że mój podpis jest równoznaczny z podpisem obojga rodziców. 

W-wa, dnia.....................2022 r.                                                        ............................................  

                                            (podpis   

            rodzica uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika) 
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