Potwierdzenie woli rodziców (prawnych opiekunów) na naukę dziecka
w klasie sportowej

Gdańsk dnia…………….………..

………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………………............

………………………………………………………
Adres

Wyrażamy zgodę na naukę naszego syna/ naszej córki :

Imię i nazwisko
dziecka…………………………………………………….........................................

w IV klasie sportowej o profilu piłki siatkowej roku szkolnym 2021/2022.
.
Jesteśmy świadomi obowiązku uczęszczania przez syna/córkę na wszystkie zajęcia sportowe
obowiązujące ucznia klasy sportowej w całym cyklu edukacyjnym oraz braku możliwości
przeniesienia do innej klasy bez zgody dyrektora szkoły.

Wyrażamy zgodę na udział syna/córki w zawodach sportowych. Przyjmujmy do wiadomości,
że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera i
zaświadczenia lekarza specjalisty, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub
nowego semestru do innego oddziału.
Wyrażamy zgodę na przetwarzaniem danych osobowych naszego dziecka zawartych w
podaniu dla celów związanych z rekrutacją do klasy sportowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku, ul. Stolema
59 tel. 58 322 15 25, e-mail: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania.
4. Celem przetwarzania danych jest rekrutacja dziecka do lasy sportowej.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (firmy IT, kancelarie prawne, itp.).
6. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
7. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
8. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a
także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało
wymienione prawa lub naruszało RODO.
9. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:
korzuch@infoic.pl

……………………………………… ...................................................
data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

