
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ARASHI ŁÓDŹ 
 
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia  
i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
w 2021 roku 
 
oświadczam, że moje dziecko: 
 
............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka): 

 

• nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną. 

• nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie 
miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem 
obozu.  

• Jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny. 
 

W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty  
lub wysypka) w chwili rozpoczęcia treningu dziecko nie zostanie 
dopuszczone przez trenera do zajęć - wytyczne GIS, MZ i MEN 2021r. 
 
Jestem świadomy/a, że pomimo stosowania się przez wszystkich 
uczestników obozu sportowego do procedur zapobiegawczych  
istnieje ryzyko zakażenia koronawirusem. 
 
 
 

ŁÓDŹ  ....................................................................................... 
                data i czytelny podpis rodzica  ( opiekuna prawnego ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanym dalej RODO, wyrażam na zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przyjmuję do 
wiadomości, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest zamawiający UKS Arashi Łódź 
2. Moje oraz mojego dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
    a i lit. c RODO w celu związanym ze zorganizowanym wypoczynkiem. 
3. ADO przetwarza następujące dane zwykłe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data 
    urodzenia, PESEL, waga, wizerunek oraz dane szczególnie chronione – dotyczące stanu 
    zdrowia w związku z uprawianiem sportu oraz z ww. wytycznymi . 
4. Odbiorcami danych osobowych są: Kuratorium Oświaty, SANEPID 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania obozu oraz przez pięć lat od 
    jego zakończenia 
6. W odniesieniu do moich oraz mojego dziecka danych osobowych decyzje nie będą 
    podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7. Posiadam : 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych moich i mojego 
   dziecka; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania moich i mojego dziecka danych 
   osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
   danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
   że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie lub mojego dziecka narusza  
      przepisy RODO; 
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
9. Przysługuje mi: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
10. Nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
     danych osobowych, w sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
     osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ADO). 
 
 
 
 
Łódź………………..…………………………………………………….. 
         Data i podpis członka klubu lub jego opiekuna prawnego 


