
AKADEMIA SPORTU I EDUKACJI FEEL THE FREEDOM 
ul. Lwowska 10/21, 20-128 Lublin, tel. 570 939 570 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

OBÓZ ZIMOWY – Poronin 2020 

II turnus: 18–24.01.2020 r.  

 
1. Imię i nazwisko Uczestnika:  ....................................................................................................... ...................... 

2. Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................................  

3. Adres: .................................................................................................................................................................  
                                  nr kodu                                                             miejscowość                                             województwo 

 

  ......................................................................................................................................................  
                           ulica                                                  nr domu                 nr mieszkania                                    nr tel. 

4. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku:  

 .....................................................................................................................................................................  
      e-mail                                    nr tel. 

5.Nr PESEL dziecka: ................................................................................................................................  

  

 Niniejszym zgłaszam swój udział w Obozie zimowym – Poronin 2020, organizowanym przez 

FtF i zobowiązuję się do przestrzegania jego regulaminu.  

 
 

                                                                                              ......................................................... 
       czytelny podpis  
      
 

 

 

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  

w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie. 

 
........................................................ 

        data i czytelny podpis rodzica /opiekuna nieletniego 
 

 

 

http://www.ftf.edu.pl/


 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki:  .......................................................................................................  

w Obozie zimowym – Poronin 2020 organizowanym przez Akademię Sportu i Edukacji Feel the 

Freedom. 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w zakresie 

niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na ewentualne leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne 

i operacje dziecka w przypadku zagrożenia jego życia. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Akademię Sportu 

i Edukacji Feel the Freedom z siedzibą w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 10/21 

(obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych). 

 

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas obozu – Poronin 2020 dla 

celów reklamowych i promocyjnych Akademii Sportu i Edukacji Feel the Freedom 

 

 

        ........................................................ 
         data i czytelny podpis rodzica /opiekuna nieletniego 

  



Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, 

jest:  Akademia Sportu i Edukacji Feel the Freedom (dalej jako FtF),  

z siedzibą w Lublinie, ul. Lwowska 10/21, 20-128 Lublin, www.ftf.edu.pl 

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Akademia Sportu i Edukacji Feel the Freedom, ul. Lwowska 10/21, 20-128, info@ftf.edu.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FtF? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby: 

• zawarcia oraz realizacji umów, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania 

odpowiedzi na pytania, kontaktowania się– przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji 

zawartych umów (art. 6 ust. 1b RODO); 

• podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO); 

• egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1f RODO); 

• marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz 

przetwarzania wizerunku przez administratora, w tym publikacji zdjęć na stronach administratora – 

przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której 

dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO); 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

FtF może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym nas w realizacji zajęć, firmom 

serwisującym systemy teleinformatyczne, w tym świadczącym usługi hostingu strony www i poczty 

elektronicznej i świadczącym usługi księgowe, w przypadku imprez dofinansowanych udostępniamy Twoje 

dane identyfikacyjne i adresowe podmiotom dofinansowującym. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez nas okres 6 lat w związku z 

koniecznością spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych. W zakresie danych 

przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody (marketing) dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

Jakie masz uprawnienia wobec FtF w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają. 

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas 

Twoich danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zrealizowanie umowy, z wyjątkiem zgody na 

przetwarzanie wizerunku oraz zgody na marketing  

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? 

Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
* Niepotrzebne skreślić. 

mailto:info@ftf.edu.pl

