Szkółki nauki jazdy na łyżwach – zima 2022
Imię i nazwisko opiekuna
Imię i nazwisko dziecka
Rok urodzenia dziecka

OŚWIADCZENIE
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Szkółek nauki jazdy na łyżwach
i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na swój udział mojego
dziecka w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Opolu, UIKŁF Piruette Opole, KU AZS Politechniki Opolskiej oraz MUKS Orlik Opole.

............................................................................
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane
kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod
adresem iod@mosir.opole.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji zajęć Szkółki Jazdy na łyżwach co stanowi zadanie realizowane przez administratora
w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO) oraz w celu wykonania zawartej umowy (6.1. lit. b) RODO), Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu
promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane związane z rozliczeniami
płatności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przepisami podatkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO).
Państwa dane w zakresie wizerunku mogą być publikowane na portalach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora. W
przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer
danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Opolu.
Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym
usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
Dane mogą być również udostępniane współorganizatorom zajęć, tj. szkółce łyżwiarstwa Piruette Opole, KU AZS Politechniki Opolskiej oraz MUKS Orlik Opole.
Państwa dane podane przy zapisie będą przetwarzane przez 12 miesięcy od zakończenia obecnego roku. Dane podane w celach rozliczeniowych będą
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych
do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach.

