
Szkoła: 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

 

Karta zapisu dziecka  

Zima z NOSiR-em  

 

1. Deklaruję udział mojego dziecka 

______________________________________________________  

Imię i nazwisko dziecka 

 

w akcji ZIMA z NOSiR-em w terminie 10-14.02.2020 r. 

 

2. Zobowiązanie dot. Płatności: 

 Zobowiązuję się wnieść opłatę w wysokości 20 zł  

 

3. Informacja o dziecku 

Data urodzenia dziecka ___________________________ 

Adres zamieszkania dziecka 

______________________________________________ 

 

Informacje o dziecku istotne ze względu na bezpieczeństwo i komfort dziecka 

(przeciwskazania do udziału w poszczególnych rodzajach aktywności, problemy 

zdrowotne i rozwojowe, alergie, zainteresowania dziecka i umiejętności  itp.,) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Informację o  rodzicach / opiekunach prawnych 

Imiona rodziców i telefony kontaktowe :  

 

Oświadczenie rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach w ramach akcji 

Zima z NOSiR-em 2019 

 

                 Data______________   Czytelny Podpis rodzica ______________________ 

 

 

 

 

 



Zgoda na samodzielny powrót 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po zakończonych  zajęciach. 

 

Data _________________Czytelny Podpis rodzica ______________________ 

 

 

 

Informacja o odbiorze dziecka 

 

Osobą odpowiedzialną za odbiór mojego dziecka będzie 

_____________________________________________________________________ 

Data_________________ Czytelny Podpis rodzica____________________________ 

 

1. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

syna/córki zarejestrowany podczas realizacji Zima z NOSiR-em (Facebook, strona 

internetowa www.nosir.pl) Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek 

mojego dziecka będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji 

Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Data_________________ Czytelny Podpis rodzica____________________________ 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w tym 

danych szczególnych w ramach Zima Z NOSiR-em zgodnie z 

Rozporządzeniem 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/WE1 

 

Data_________________ Czytelny Podpis rodzica____________________________ 

 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało odmową zapisania dziecka na zajęcia 

akcji Zima z NOSiR-em 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Nowodworski Ośrodek  Sportu i Rekreacji Kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 775 41 42 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com 

3) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g  

ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki w 

celu: 

a) realizacji zadań i obowiązków ustawowych i statutowych (Akcji Zima Z NOSIRem), 

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe 

mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest NOSIR, innym, współpracującym z jednostką podmiotom, w tym: dostawcom usług 

technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację 

zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą 

przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto 

Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji 

lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu 

cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania 

Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce. 

6) Posiada Pan/Pani 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 przypadku, gdy podstawą przetwarzania była 

wydana zgoda. 

7) Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

ZAPOZNAŁEM SIĘ  Z KLAZULĄ INFORMACYJNĄ                                     
 
……………………………………………………………………… 
 Data i podpis 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 

 

Zgodnie z art. 14 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 w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Nowodworski Ośrodek  Sportu i Rekreacji Kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu (22) 775 41 42 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com 

3) Dane osobowe Pana/Pani w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru dokumentu 

tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych w 

celu realizacji udzielonego upoważnienia; 

4) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe 

mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: Organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest NOSIR, innym, współpracującym z jednostką podmiotom, w tym: dostawcom usług 

technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację 

zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia, Dane przetwarzane w celu 
dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów 
kodeksu cywilnego.  

6) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizację upoważnienia (np. do odbioru 
dziecka z placówki) a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. Źródłem pochodzenia 
Pana/Pani danych jest upoważnienie udzielone przez przedstawiciela ustawowego dziecka.  
 

7) Posiada Pan/Pani 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 przypadku, gdy podstawą przetwarzania była 

wydana zgoda. 

8) Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu. 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ  Z KLAZULĄ INFORMACYJNĄ                                     
 
……………………………………………………………………… 
 Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacje dla rodziców: 

- w przypadku małego zainteresowania grupy mogą być łączone, wówczas 

automatycznie harmonogram ulegnie zmianie. 

- Na tydzień przed rozpoczęciem FERII Z NOSiR-em prosimy o sprawdzenie na 

stronie www.nosir.pl  aktualnego harmonogramu akcji. 

- zbiórki i powroty pod szkołą ZSP 3, ZSP 4, SP 5 , SP 1 i ZSP 1 

-  na wyjazdy prosimy aby dziecko miało ze sobą prowiant (kanapki  oraz picie),  

na basen strój kąpielowy, klapki, ręcznik, na zajęcia sportowe : strój i buty 

sportowe 

- o rezygnacji z udziału prosimy kierować do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji 22 775 41 42. 

 Dzieci powinny mieć ze sobą napoje i jedzenie. 

 Osoby biorące udział w wycieczkach i zajęciach: Hulakula, Stacja Grawitacja 

muszą posiadać strój sportowy i buty na zmianę. 

 Osoby biorące udział w wycieczce do Stacja Grawitacja w przypadku nie 

posiadania specjalnych skarpet będą musiały je zakupić na miejscu. Cena wynosi 

5 zł.  

 Wymagane jest, aby dzieci biorące udział w zajęciach na basenie posiadały strój 

kąpielowy, klapki i ręcznik. 

 Zbiórki i powroty uczestników turnusu odbywają się przy szkołach: ZSP 3, ZSP 4, 

SP 5, SP 1 i ZSP 1. 

 Informacje o zmianach w niniejszym harmonogramie będą podawane na stronie 

www.nosir.pl oraz na Facebooku 

www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji  

 UWAGA! Godziny wyjazdów będą podawane na stronie www.nosir.pl 

 NOSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym harmonogramie. 

 Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki tel. 22 775 41 42, www.nosir.pl 

 

http://www.nosir.pl/
http://www.nosir.pl/
http://www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji
http://www.nosir.pl/

