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 Nazwisko i imię zawodnika lub trenera 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej: RODO). informujemy, iż: 

 Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) podanych przez Zleceniobiorcę jest Dolnośląska Federacja Sportu, z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Borowska 1-3. Dane kontaktowe ADO: tel. 71 367 50 61, mail: wfs@sport.wroclaw.pl 

 ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw: e-mail: 
wfs@sport.wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO. 

 Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane są w celu: a) zawarcia, wykonania i na podstawie umowy zlecenia (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy zlecenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń 
społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy ADO przetwarza przez okres jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń z niej wynikających. Dane pozyskane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i ubezpieczeń społecznych będą przechowywane przez okres określony tymi przepisami. 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 Podane dane będą udostępniane Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego w celu 
realizacji umowy. 

 Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

 Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa, w tym RODO. 

 
 
 

                                                                              ………………………………………………… 

Czytelny podpis 
(w przypadku osób, które nie ukończyły 16-u lat konieczny podpis jednego 

z rodziców lub prawnych opiekunów) 
 

 
 
 
……………………………………….                 Wrocław 02.01.2019 r. 
         Nazwisko i imię zawodnika 
 
 
 

 
ZGODA 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna w akcjach szkoleniowych organizowanych  
 
w 2019 roku w ramach Kadr Wojewódzkich w ………………………………………………………………………….……………………………………… 
                                                                                                                                                                                (nazwa dyscypliny sportu) 

 
 
 

                                                                             ………………………………………………… 

Czytelny podpis 
(w przypadku osób, które nie ukończyły 18-u lat konieczny podpis jednego 

z rodziców lub prawnych opiekunów) 
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