
b.czarnecki
Umieszczono obraz



 

KLUB  SPORTOWY 

„G W I A Z D A”   B Y D G O S Z C Z 
Sekcja  Piłki  Nożnej 

ul. Bronikowskiego 45,  85-350  Bydgoszcz  tel/fax (052) 379-78-01 
Rok założenia 1920 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DZIECKA / ZAWODNIKA ⃰ 
 

1. IMIĘ   - …………………………………….……………...…………………………………….. 

2. NAZWISKO - …………………………………………………………………………………...…..…. 

3. DATA URODZENIA - Dzień………………M-c……...………….…………………Rok…………….………. 

4. ADRES ZAMIESZKANIA – ul. ………………………..…………………………………nr …………..……. 

                               kod …………………..………… miejscowość ……………………….…..…..……….. 

5. PESEL - …………………………………..………..……………………….. 

6. NAZWA I ADRES SZKOŁY ………………………………………………………………..……...…………. 

……………………………….……………………………………..…………..………………………...……… 

7. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 Imię i Nazwisko Telefon  kontaktowy 

Matka/Opiekun prawny   

Ojciec/Opiekun prawny   

 
8. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

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

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

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

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

… 

9. INNE INFORMACJE O DZIECKU 

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

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

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

10. WYRAŻAM ZGODĘ  
- na udział dziecka w zajęciach piłki nożnej organizowanej przez KS „Gwiazda” Bydgoszcz ⃰   

- w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego  

  w publicznym zakładzie służby zdrowia  ⃰

- na publikację zdjęć z wizerunkiem syna na stronie internetowej klubu lub w środkach  

  masowego przekazu  ⃰

11. Stwierdzam, że podałam/em/ wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc   

      w zapewnieniu właściwej opieki nad dzieckiem podczas zajęć piłki nożnej. 

 

 

 
 

⃰  - kartę wypełniamy czytelnie literami drukowanymi  

⃰  - jeżeli nie wyrażam zgody skreślić 

…………………………… 
Data 

………………………….. 
Podpis 



 

KLUB  SPORTOWY 

„G W I A Z D A”   B Y D G O S Z C Z 
Sekcja  Piłki  Nożnej 

 
REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY  RODZICÓW  ZAWODNIKÓW 

SEKCJI  PIŁKI  NOŻNEJ 

 

RODZICE  I  OPIEKUNOWIE  ZOBOWIĄZUJĄ  SIĘ  DO: 

 

1. Terminowego opłacania co miesięcznych składek klubowych za treningi (również w okresie wakacyjnym). 

2. Dopilnowanie przybycia dziecka na trening 15 minut przed rozpoczęciem. 

3. W trakcie treningów, meczy, turniejów nie kontaktować się z dzieckiem, nie udzielania wskazówek                        

i pozostawiania poza boiskiem w miejscach do tego wyznaczonych np. trybuny.  

Okazując tym samym zaufanie do trenera i dziecka. 

4. Uprzedzanie trenera o nieobecności dziecka na treningach, a nagłych przypadkach na meczach. 

5. Zapewnienie, aby dziecko miało aktualne badania lekarskie. 

6. Dopilnowanie, aby dziecko miało strój dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. 

7. Systematyczne sprawdzanie wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej klubu. 

8. Uczenie dziecka samodzielności w podejmowaniu decyzji, jak i pakowania plecaka (torby) na trening, ich 

noszenia, a nawet wiązania butów. 

9. W miarę możliwości zabezpieczenia dwukrotnego (w ciągu roku) udziału dziecka w obozie sportowym  

organizowanym przez klub, pamiętając, że obóz jest częścią szkolenia piłkarskiego (dotyczy zawodników od 8 

roku życia). 

 

RODZICU  I  OPIEKUNIE  PAMIĘTAJ  TO  TEŻ  SĄ  TWOJE  OBOWIĄZKI: 

 

- W rozmowie z dzieckiem o sporcie i analizie jego ewentualnych postępów, nigdy nie porównaj jego osiągnięć do     

  innych kolegów. Nie wzbudzaj w dziecku poczucia zazdrości i zawiści w stosunku do kolegów i przeciwnika.       

  Nie udzielaj mu wskazówek jak ma grać – pamiętaj od tego jest trener. 

- Nie realizuj własnych niespełnionych ambicji kosztem swojego dziecka. Pozwól, aby sport należał tylko do niego,  

  aby nie był czymś, czego chcą tylko rodzice. 

- Zawsze możesz porozmawiać z każdym trenerem z klubu w celu wyjaśnienia jakiś wątpliwości dotyczących sfery   

  wychowawczej czy osobowej syna. Trenerzy nie będą rozmawiać na tematy czysto sportowe (np. dlaczego ten  

  chłopiec, a nie inny gra, a dlaczego na obronie, a nie w ataku). Trener wie co robi i to jest jego zakres działania. 

- Nie krytykuj przy dziecku decyzji trenera, nie podważaj jego autorytetu, nie ingeruj w plany i strategie trenerskie.  

  Każdy trener wie co dla Twojego dziecka jest najlepsze i właściwe. Pamiętaj, że dziecko w domu, a w grupie to dwie  

  inne osoby. Ty patrzysz przez pryzmat dziecka w domu, a trener dziecka w grupie – istotna różnica. 

- Nie oceniaj publicznie własnych i obcych dzieci w trakcie zawodów i treningów, takie postepowanie może  

  prowadzić do zwiększenia agresji u dzieci. 

- Kulturalnie dopinguj, nie obrażaj sędziego oraz trenera i innych osób z drużyny przeciwnej!!! 

 

Prezydium Sekcji Piłki Nożnej 

          KS „GWIAZDA” BYDGOSZCZ 

 

 
                             ………………………………………..                  ………………………………………………..……………… 

                                            Data                                                    Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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(Miejscowość i Data)

UPOWAŻNIENIE

     

     

  

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 
UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka lub dziecka
pozostającego pod moją opieką w celu zawarcia umowy uczestnictwa w klubie sportowym przez 

 

 

Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje dotyczące mnie oraz  mojego dziecka lub dziecka pozostającego pod moją opieką są podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informacje podawane na 
mocy art. 13 i 14 oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 i 34 są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są 
ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może: a) pobrać rozsądną opłatę, 
uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w 
związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.
Zgodnie z art. 12 pkt. 6 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) bez uszczerbku dla art. 11, 
jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21, może zażądać dodat-
kowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jeżeli danych osobowych nie pozyska-
no od osoby, której dane dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: a)swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy 
ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela; b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; c) 
cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania; d) kategorie odnośnych danych osobowych; e) informa-
cje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 4.5.2016 L 119/41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL; f) gdy ma to 
zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 
braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit 
drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, jest 
uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do 
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której 
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane 
osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowa-
niu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podej-
mowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 2.Jeżeli dane osobowe są przeka-
zywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpie-
czeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
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DANE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

Parkmar

Bydgoszcz

KLUB SPORTOWY GWIAZDA, 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, NIP 554-031-34-49 
MATEUSZ KOCZOROWSKI, 88-100 Inowrocław, Konopnickiej 29/36, NIP 556-276-41-13, REGON 364733976
REH MEDICAL Jakub Sinkowski, 85-429 Bydgoszcz, Grunwaldzka 183/4, NIP 967-117-98-87

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobo-
wych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka lub
dziecka pozostającego pod moją opieką w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz realizacji zadań statutowych naszego Klubu polegających w
szczególności na propagowaniu oraz organizowaniu szerokiej działalności w zakresie rozwoju sportu wyczynowego, masowego, rekreacji i turystyki,
a także integrowaniu różnych środowisk sportowych w tym również zagranicznych, realizacji naszych zobowiązań wynikających z przynależności Pani/Pana
dziecka lub dziecka pozostającego pod Pani/Pana opieką do naszego Klubu, w tym udziału w turniejach/rozgrywkach sportowych/obozach sportowych, w
których biorą udział dzieci będące członkami naszego Klubu, zapewnienia stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci będących członkami 
naszego Klubu, oceny ryzyka udziału Pani/Pana dziecka lub dziecka pozostającego pod Pani/Pana opieką w zajęciach sportowych organizowanych przez 
nasz Klub oraz możliwości przynależności dziecka do naszego Klubu lub zapewnienia dziecku w nagłych wypadkach niezbędnej opieki medycznej - w 
zakresie danych o stanie zdrowia lub innych informacji o Pani/Pana dziecka lub dziecka pozostającego pod Pani/Pana opieką, dochodzenia przez nasz Klub 
ewentualnych roszczeń wynikających ze Statutu naszego Klubu w okresie od zawarcia umowy do dnia na jaki została zawarta umowa członkostwa oraz 
przez okres 10 lat od dnia jej rozwiązania. Czas w jakim dane osobowe będą przez nas przechowywane po rozwiązaniu umowy oraz profilowane, niezbędny  
jest do prawidłowego wykonania obowiązku statutowego.
Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 
UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez
 
Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobo-
wych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych 
oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Przedsiębiorstwo Obrotu 
Wierzytelnościami Daiglob Finance Magdalena Piechocka, Daiglob Piechocka Spółka Jawna, Parkmar Inkaso Piechoccy Spółka Jawna, 
Parkmar Inkaso Marta Piechocka Jakub Piechocki s.c., w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z

do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 365 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może 
wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona. 

Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informacje podawane na 
mocy art. 13 i 14 oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 i 34 są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są 
ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może: a) pobrać rozsądną opłatę, 
uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w 
związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

Zgodnie z art. 12 pkt. 6 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) bez uszczerbku dla art. 11, 
jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21, może zażądać dodat-
kowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jeżeli danych osobowych nie pozyska-
no od osoby, której dane dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: a)swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy 
ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela; b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych; c) 
cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania; d) kategorie odnośnych danych osobowych; e) informa-
cje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 4.5.2016 L 119/41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL; f) gdy ma to 
zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 
braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit 
drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, jest 
uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do 
uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której 
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane 
osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowa-
niu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podej-
mowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 2.Jeżeli dane osobowe są przeka-
zywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpie-
czeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 
przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatko-
wego oświadczenia.



Parkmar

Bydgosz
cz

Parkmar
czytelny podpis osoby składającej upoważnienie

( imię i nazwisko )

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 1. Osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane; 4.5.2016 L 119/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się 
przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi 
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane 
dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą 
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega admini
strator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
2.Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię 
i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że 
osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 3.Ust. 1 i 
2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiąza
nia się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na 
względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d)do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o 
którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, 
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już 
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, 
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) administrator informuje o sprosto
waniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, 
któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, 
której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) przekazanie danych osobowych, 
które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – z zastrze
żeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia – administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w niniejszym rozdziale, w tym 
warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej. Wszystkie przepisy niniejszego rozdziału należy stosować z myślą o zapewnieniu, by nie został naruszony stopień ochrony osób 
fizycznych zagwarantowany w niniejszym rozporządzeniu. Przekazanie danych do Państw trzecich w tym przypadku odnosi się do tranferu, przetwarzania 
i przechowywania na serwerach dzierżawionych lub należących do administratora danych umiejscowionych w panstwie trzecim UE.  

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 
przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatko-
wego oświadczenia.

Data i 

Na podstawie art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez administratora, którym jest Klub Sportowy „Gwiazda” w Bydgoszczy, wizerunku dziecka na stronie internetowej i portalach społeczno-
ściowych wykorzystywanych przez administratora lub w środkach masowego przekazu na potrzeby informowania o działalności Klubu Sportowego „Gwiaz-
da” w Bydgoszczy lub na potrzeby propagowania celów jego działalności.** 
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 Informacja przeznaczona dla konsumenta 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  
2.
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można sie skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby 

4. Z inspektorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związa-
nych z przetwarzaniem danych.

5. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w 
jakim Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. 
do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które 
stanowia tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.

9. Przysługuje Pani/Panu równiez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sie ochroną danych osobowych.

KLUB SPORTOWY GWIAZDA, 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, NIP 554-031-34-49 

 Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail, lub pisemnie (adres siedziby administratora): iod@gwiazda.bydgoszcz.pl

administratora): iod@gwiazda.bydgoszcz.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które 
zawarły z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, 
podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego naszego Klubu, podmiotom organizującym turnieje/rozgrywki sportowe/obozy sportowe, w 
których biorą udział dzieci będące członkami naszego Klubu, podmiotom leczniczym – w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w czasie zajęć 
klubowych, operatorom systemów płatności (bankom, itp.), operatorom systemów sms, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.


