Deklaracja uczestnictwa w programie „WGRAJ SIĘ”- edycja ZGRAJ SIĘ projekt
popularyzujący aktywność prozdrowotną wśród dzieci klas I-III oraz integracje z uczniami z Ukrainy.
1.
a)
b)

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym:
dobrowolnie deklaruję udział dziecka w projekcie zajęć WGRAJ SIĘ,
*Tak
Nie
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię i nazwisko), ……………………………………
nazwa szkoły ………….………………………………………,
klasa
………………………………………………….
którego jestem opiekunem prawnym w związku z jego udziałem w projekcie WGRAJ SIĘ
*Tak

2.




3.

………………………………

Nie

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie dziecka podczas zajęć projektu WGRAJ SIĘ. Zgoda obejmuje także
wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia mediom, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach
realizacji działań projektowych, materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych i promocji Miasta Gdyni
prowadzonych przez Gdyńskie Centrum Sportu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i portalach społecznościowych Gdyńskiego Centrum
Sportu, Gminy Miasta Gdyni, na przykład Facebook;
prasie i telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie
wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.
*Tak
Nie
Wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawnościowych wg. Krzysztofa Zuchory przeprowadzonych na zlecenie
Gdyńskiego Centrum Sportu przez wykwalifikowanych trenerów oraz przetwarzanie danych dziecka dotyczących stanu zdrowia,
takich jak wyniku testów na skoczności, gibkości, koordynacji, siły mięśni brzucha oraz wytrzymałości, wraz z oceną poziomu
sprawności dziecka.
*Tak

Nie

* proszę zaznaczyć właściwe
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie wynikającym z niniejszej deklaracji jest Gdyńskie Centrum Sportu z
siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.
2. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez Dyrektora jednostki inspektora ochrony
danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl lub Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-536 Gdynia.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Pana dziecku udziału w Programie Wgraj się.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie Wgraj się w zakresie i na zasadach
określonych w treści udzielonych zgód. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9
ust.2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe dziecka w zakresie wizerunku będziemy przetwarzać na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w celu
promocji Programu Wgraj się, promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu (podstawia z art. 6 ust.1 lit.
a RODO). Udzielenie zgody w zakresie wizerunku nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
7. Dane osobowe Pani/ Pana oraz dziecka, w tym jego wizerunek mogą być udostępniane przez Gdyńskie Centrum Sportu
podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, zaangażowanym w
przygotowanie i realizację projektu, np. firmom produkującym materiały filmowe i zdjęcia, podmiotom dostarczającym

rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom medycznym w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach
przedmiotowego projektu. Ponadto wizerunek dziecka oraz jego dane, jak np. imię, szkoła, wiek zostanie udostępnione na
oficjalnych kontach w mediach społecznościowych administratora i Gminy Miasta Gdyni jak np. Facebook Irleand Limited.
Tym samym, dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe
zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach
związanych z działalnością serwisu.
8. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu jak i materiały zawierające wizerunek dziecka będą przetwarzane na czas
publikacji wizerunku lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (ewentualne
roszczenia, archiwizacja). Dane dotyczące przeprowadzenia testów wydolnościowych będą przechowywane przez okres do
5 lat od zakończenia projektu oraz jego podsumowania, a następnie przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania* w
oparciu o przekazane dane osobowe.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

………………………………………………………………………..
Miejsce/ data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

