
KOMUNIKAT RODO – UCZESTNICY ZAJĘĆ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 

- RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika zajęć zorganizowanych oraz jego rodziców / 

prawnych opiekunów zawartych w niniejszym formularzu jest Centrum Rekreacji AQUA–PIL Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 

Piła, ul. Artura Grottgera 4. 

2) CR AQUA–PIL Sp. z o.o. wykorzysta przekazane przez Panią / Pana dane wyłącznie w celach związanych ze obsługą 

ewidencyjną i merytoryczną informacji zawartych w formularzu, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa       

i ochrony zdrowia uczestnika zajęć zorganizowanych. Podanie tych danych jest obowiązkowe na podstawie art. 92t 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 

2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).  

3) Dane osobowe uczestników zajęć zorganizowanych oraz ich rodziców / prawnych opiekunów nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa: 

− dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

− do ograniczenia przetwarzania danych, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) CR AQUA–PIL Sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych przechowywała będzie podane przeze mnie dane 

osobowe przez okres wskazany w powołanych pkt. 2 Komunikatu przepisach prawa oświatowego.  

6) Dane osobowe uczestnika zajęć zorganizowanych mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. 

kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty prowadzące na podstawie umów cywilnoprawnych 

zajęcia. Szczegółowy wykaz tych podmiotów dostępny jest w Sekretariacie CR AQUA-PIL Sp. z o.o. 

7) Administrator Danych Osobowych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego. 

8) CR AQUA–PIL Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

− telefonicznie: 67 211 73 48 

− drogą elektroniczną: kadry.place@aquaparkpila.pl 

− osobiście w siedzibie Spółki, pokój nr 209 

 

Prezes Zarządu 

                            CR AQUA–PIL Sp. z o.o. 

                                         Krzysztof Kijak  

 

 

 

 



 

DOBROWOLNE ZGODY OSOBY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Artura Grottgera 4 

na:  

• opublikowanie na stronach internetowych http://aquaparkpila.pl, http://tarczapila.pl oraz 

https://web.facebook.com/AquaparkPila, https://www.facebook.com/Tarcza-Centrum-Strzelectwa-Sportowego-

Tarcza-w-Pile-1131059376956454/ oraz w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o. 

mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez CR 

AQUA–PIL Sp. z o.o., w tym informacji o osiągniętych przeze mnie wynikach sportowych, 

 TAK     NIE 

• wykorzystywanie przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o. moich danych / danych mojego dziecka* w celu informowania mnie      

o innych, organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz warunkach uczestnictwa w nich. 

 TAK     NIE 
 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas imprez organizowanych przez 

CR AQUA–PIL Sp. z o.o. mogą zostać  umieszczone na wyżej wskazanych stronach internetowych oraz wykorzystane             

w materiałach promocyjnych i publikacjach firmowanych przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o.  Zrzekam się niniejszym wszelkich 

roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*        

dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych CR AQUA–PIL Sp. z o.o. 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

• udzielona przeze mnie powyżej zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Ewentualne odwołanie przeze 

mnie zgody na przetwarzanie mojego wizerunku nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. W celu odwołania zgody należy 

poinformować o swojej decyzji CR AQUA–PIL Sp. z o.o. w formie pisemnej (na adres: Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp.      

z o.o. 64-920 Piła, ul. Artura Grottgera 4), drogą elektroniczną (wysyłając e-mail na adres sekretariat@aquaparkpila.pl, 

względnie poprzez osobiste złożenie odwołania w siedzibie Spółki. 

• Przysługują mi prawa: 

− dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

− do ograniczenia przetwarzania danych, 

− do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• CR AQUA–PIL Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych przechowywała będzie mój wizerunek w celach wyżej 

określonych do chwili odwołania przeze mnie przedmiotowej zgody. 

• CR AQUA–PIL Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 

67 211 73 48 lub na adres e-mail kadry.place@aquaparkpila.pl, względnie osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania 
 

 

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

Data i czytelny podpis  
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