
  

KARTA UCZESTNIKA 
Warsztaty Taniec i Akrobatyka 

LATO 2023 
 
 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……..…………………..……………………… Rok urodzenia: ……..……...…… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………….…………..………….………………. 

Telefony kontaktowe z rodzicami (opiekunami): ………………….……………………………..…………… 

Termin:  

□ 26.06   □ 27.06   □ 28.06   □ 29.06   □ 30.06 

□ 28.08   □ 29.08   □ 30.08   □ 31.08  □ 01.09 
 

 

Informacja rodziców (opiekunów) np. na co dziecko jest uczulone, czy choruje przewlekle, czy 
przyjmuje leki i w jakich dawkach, uwagi o jedzeniu itp.): 
 

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

Czy dziecko może uczestniczyć w zajęciach tanecznych i akrobatycznych tak / nie* 
 

Dziecko samodzielnie wraca do domu / dziecko będzie odbierane przez*: 
 

……….………………………………………………………..…………………………………………………………… 
(proszę wpisać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE rodzica lub opiekuna prawnego 
Ja niżej podpisany/podpisana: 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Warsztatach Taniec i Akrobatyka LATO 2023 
2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną 
3. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia wyrażam zgodę na hospitalizację dziecka po 

telefonicznym powiadomieniu* 
4. Wyrażam zgodę  na publikowanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji warsztatów* 
5. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem warsztatów i akceptuję jego postanowienia. 

Treść regulaminu jest na stronie handtohand.pl 
6. Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu właściwej opieki nad dzieckiem w czasie pobytu na warsztatach 

 
 
 
  
  

…………………………….       ………….…………………………………………………... 
                Data wypełnienia karty        imię i nazwisko, podpis rodzica/opiekuna dziecka 

*niepotrzebne skreślić 



  

 
Klauzula informacyjna dotycząca przechowywania i przetwarzania danych osobowych (RODO) osób 

korzystających z Warsztatów Taniec i Akrobatyka LATO 2023 
 
 
1. Klub Sportowy „HAND to HAND 1” oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 r., tzw. RODO) 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Klub Sportowy 
„HAND to HAND 1”, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa. Z administratorem danych 
możesz się skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@handtohand.pl lub telefonicznie: 601 36 57 63 

3. Dane osobowe są zbierane ponieważ Pana/Pani dziecko korzysta z zajęć Klubu Sportowego „HAND to 
HAND 1”, które są dofinansowanej ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Realizacja zadania wymaga 
dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu 
projektu 

4. Zakresem i celem przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia uczestnika Warsztatów Taniec i Akrobatyka LATO 2023 oraz działalność statutowa Klubu 
Sportowego „HAND to HAND 1” 

5. Zakres danych, które zbieramy jest minimalny, niezbędny do realizacji zadania: imię i nazwisko dziecka, rok 
urodzenia dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka, adres zamieszkania, e-mail i numery telefonów 
kontaktowych, imię i nazwisko oraz PESEL rodzica/opiekuna dziecka, imię i nazwisko oraz stopień 
pokrewieństwa osób uprawnionych do odbioru dziecka. Dane rodzica/opiekuna dziecka są wymagane w 
celu identyfikacji osoby odpowiedzialnej za dziecko 

6. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach Taniec i Akrobatyka LATO 
2023  

7. Klub Sportowy „HAND to HAND 1” zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych 

8. Aby móc informować Pana/Panią o działalności Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”, prowadzimy 
działania informacyjne, polegające na wysyłce wiadomości SMS, e-mail oraz kontakcie telefonicznym.  
W ramach tych działań przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail i numer telefonu 

9. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 
6 ust 1 lit f RODO) polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych  
i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach  
i działaniach Klubu Sportowego „HAND to HAND 1” 

10. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.  
11. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa 

o archiwizacji 

12. W przypadku wysyłki informacji o wydarzeniach, dane e-mailowe i numer telefonu będą przechowywane do 
momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: sekretariat@handtohand.pl 

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą 

również przekazywane organizacjom międzynarodowym 
15. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO) 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),  

16. Polityka Prywatności oraz Statut K. S. „HAND to HAND 1” są dostępne na stronie handtohand.pl 
 
  
 
 
  

………….…………………………………………………... 
podpis rodzica/opiekuna dziecka 
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