
O ŚW I A DC ZE N I A  

1) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Futbalo Białystok dotyczącym 
funkcjonowania i uczestnictwa w szkoleniu sportowym, który stanowi załącznik do niniejszej 
umowy i jest jej integralną częścią. 

2) Oświadczam, że w razie powzięcia wiadomości o jakichkolwiek przeciwskazaniach 
medycznych do udziału w zajęciach przez Uczestnika zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić o tym Organizatora szkolenia. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu 
realizacji procesu szkolenia oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) 

4) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora lub podmioty z 
nim współpracujące na podany nr telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

5) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki (podopiecznego) będącego pod moją 

opieką w zajęciach sportowych organizowanych przez Futbalo Białystok. 

Białystok, dnia ….............................. …................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

6) Ja, niżej podpisany/podpisana ………….............................................................................  

na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. 2019 r. poz. 1781) w nawiązaniu do art. 2 i art. 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, i wprowadzanie do 

systemów teleinformatycznych danych osobowych mojego dziecka 

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

w celu realizacji zadań zleconych przez Futbalo Białystok na terenie Unii Europejskiej. 

Białystok dnia ….............................. …................................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

7) Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku mojego dziecka 

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

z możliwością oznaczenia z imienia i nazwiska na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz 

wywiadach z jego osobą, a także możliwości publikowania wyników z jego danymi osobowymi 

w celach wykorzystanych przez prasę, radio, telewizję, jak również w celach marketingowych 

przez Futbalo Białystok za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium. 

Białystok dnia …..............................  .......................................................... 
 podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


