
 
 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Aktywne Szkoły MultiSport edycja 2019/2020 

Wprowadzenie 

Drodzy Rodzice, nasza placówka postanowiła dołączyć do grona Aktywnych Szkół i wspólnie z organizatorami programu zmieniać 
rzeczywistość dzieci na taką, która sprzyja codziennej aktywności. Tym samym, chcemy zapewnić im lepszy start w przyszłość. Cieszymy 
się, że podjęta przez nas inicjatywa zaowocowała przejściem do kolejnego etapu Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport, w którym jedną  
z formalności, których musimy dopełnić są Wasze zgody na udział dzieci w programie. 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nauczycielem z naszej szkoły, który jest koordynatorem projektu 
tj. ……………………………………….  
Bardzo prosimy o jak najszybsze wypełnienie poniższej zgody. Dołączcie do naszej drużyny Aktywnej Szkoły  
i trzymajcie za nas kciuki w Turnieju! 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO**  
o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Turnieju ASM oraz przetwarzanie danych osobowych. 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun** na udział mojego dziecka w Turnieju ASM.  
 

(Prosimy o wypełnienie poniższych pól czytelnie, drukowanymi literami.) 

 

Imię dziecka*  ����������������������� 

Nazwisko dziecka* ����������������������� 

Data urodzenia* ��/��/���� (dzień/miesiąc/rok) 
Szkoła *  ����������������������� 
Klasa*   ��� 
Miasto*   ����������������������� 

Adres e-mail 
rodzica/opiekuna 

������������������������������������� 

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport (dalej Turniej ASM)  
i oświadczam, zė stan zdrowia dziecka umożliwia jego udział w Turnieju ASM. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się  
z Regulaminem dostępnym na stronie www.aktywneszkoly.pl.* 

 
Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację V4Sport z siedziba ̨ we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 16b, 50-455, 
mail: kontakt@aktywneszkoly.pl (Rejestr Przedsiębiorców KRS: 349049) podanych w oświadczeniu danych osobowych (moich oraz 

mojego dziecka/podopiecznego), wyłącznie na potrzeby i na czas udziału mojego dziecka w Turnieju ASM, ale nie dłużej niż do chwili wycofania 
przeze mnie niniejszej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział dziecka w Turnieju ASM. Przysługuje mi 
prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (pisemnie na adres stowarzyszenia lub za pomocą e-maila na adres 
b.kaczmarek@v4sport.eu), co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Dane osobowe mogą być przekazywane takim podmiotom jak informatyk czy księgowa na potrzeby świadczenia usług na rzecz 
organizatora turnieju (jego dokumentowania). Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Przysługuje mi prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego na nielegalne przetwarzanie wskazanych danych osobowych. Na podstawie wskazanych danych 
osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie jest dokonywane profilowanie. Moje dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.* 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie przez Fundację V4Sport z siedziba ̨ we Wrocławiu wizerunku  
i głosu dziecka utrwalonego w czasie udziału mojego dziecka w Turnieju ASM w dowolnej formie, służącej wyłącznie realizacji i promocji 
Programu ASM i jego idei w kraju i za granicą. Niniejsza zgoda obejmuje również uprawnienie Fundacji V4Sport do przekazania osobom 

trzecim zdjęć, wizerunku i danych biograficznych takich jak imię czy wiek z okresu udziału mojego dziecka w Turnieju ASM wyłącznie w celu 
promocji i informowania o Turnieju ASM. 
 
Wyrażenie zgody w powyższym punkcie nie jest obowiązkowe. Cieszylibyśmy się jednak, gdybyśmy udział dzieci z każdej szkoły biorącej udział  
w Turnieju ASM mogli udokumentować w ciekawy, nienaruszający godności osobistej żadnego z dzieci sposób. 
 
Wiele/u z nas pracujących przy projekcie jest Ojcami i Matkami, dla których kwestia wykorzystania wizerunku ich dzieci w różnych inicjatywach jest 
ważna.  Mając na uwadze to, jak i dobro naszych uczniów, dokładnie przeanalizowaliśmy treść oświadczenia dot. wykorzystania wizerunku  
i zapewniamy, że wszelkie materiały promocyjne o zasięgu czy to krajowym, czy międzynarodowym, będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 
i promocji Programu poprzez szerzenie dobrych praktyk oraz inspirowanie innych krajów do podejmowania działań, mających zapewnić dzieciom 
lepszą przyszłość. 

 
Oświadczam, że moje dziecko jest objęte/ nie jest objęte** ubezpieczeniem NNW. *  

Data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).* 

*  - pole obowiązkowe                   
** - niepotrzebne skreślić              ________________________________________________________ 

Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, pozwoli nam jednak na przekazanie 
Państwu uzyskanych przez dziecko wyników ćwiczeń EuroFit+. 


