
…………………………………………..                ……………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)      (miejscowość i data) 
 
 
……………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(PESEL dziecka, adres  zamieszkania) 
 

 

□ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka dla potrzeb realizacji celów 
statutowych. Zgoda jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań fundacji. 
 

□ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka 

do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach 
(strona www.piki.biz, profil Facebook Fundacji Szkółka Piłkarska Piki, kanał Youtube Fundacji Szkółka 
Piłkarska Piki) 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkółka Piłkarska PIKI NIP 583-316-
17-35 z siedzibą w 80-180 Gdańsk, ul. Konrada Guderskiego 2D/11.  
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
statutowych na podstawie art.6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: 
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b. organizatorzy imprez sportowych, 
c. firmy realizujące usługi ubezpieczeniowe, 
d. innym podmiotom jeżeli będzie to niezbędne do realizacji zadań fundacji. 
4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą przez okres 1 roku od 
zakończenia realizacji zadań fundacji lub po cofnięciu zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
brakiem możliwości realizacji powierzonych zadań. 
8) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą profilowane. 
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
            (czytelny podpis) 

http://www.piki.biz/

