
Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Sportowych Półkolonii CSR 

„Słowianka” Sp. z o.o. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Sportowych Półkolonii na Słowiance i 

akceptuję jego zapisy. 

  

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

(data i czytelny podpis imieniem  i nazwiskiem) 
  
Zgadzam się na otrzymywanie informacji niezbędnych do organizacji zajęć Sportowych Półkolonii. 

Zgoda jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 

Mam prawo cofnąć zgodę, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. 

Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą administratora. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: (+48)  95 733 85 00. 

Administratorem Danych jest CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. 

(66-400). 

  
--------------------------------------------------------------------------- 

(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji niezbędnych do organizacji zajęć 

Sportowych Półkolonii prosimy wypełnić poniższe:  

  

Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika zajęć: 

 

…………………………………………………………….. 

  

Nr telefonu prawnego opiekuna uczestnika zajęć: 

 

…………………………………………………………………….. 

  

Adres e-mail prawnego opiekuna uczestnika zajęć: 

 

…………………………………………………………………… 

  

  □    Zgadzam się           □  nie zgadzam się 

  

na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingu własnego związanego z zajęciami 

Sportowych Półkolonii oraz innymi usługami spółki. 

  

Zgoda jest dobrowolna. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 

Mam prawo cofnąć zgodę, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. 

Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 

Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą administratora. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: (+48)  95 733 85 00. 

Administratorem Danych jest CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. 

(66-400). 

  
  

--------------------------------------------------------------------------- 

(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 



 
 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z zajęć  

 

       ...…………………………………………. 

       ...…………………………………………. 

       ...…………………………………………. 

       …...………………………………………. 
        (imię i nazwisko opiekuna / opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …………………………...……….... 

z zajęć sportowych Półkolonii na Słowiance 

w terminie ………………………………………………………. . 

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia ………………………………. 

 

 

       ………………………………………….. 

        podpis prawnego opiekuna  

  


