
 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZACHOWYCH  
prowadzonych przez Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  
 

imię i nazwisko dziecka – uczestnika zajęć szachowych: …………………………………………………………………….. 

rok urodzenia dziecka/podopiecznego – uczestnika zajęć szachowych: ……………….…………………….……..…  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………..…….  

telefon do rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………..…………………..  

e-mail do rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………….……………………..  

klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

świetlica nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

grupa: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (zakreślić właściwe) 

1. Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny 
......................................................................................................  
 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

oświadczam, że zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego 
……………………………………………………….………  
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)  

(dalej: uczestnik) w zajęciach szachowych prowadzonych przez Klub Szachowy Polonia Wrocław sp. z 
o. o., z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej Klubem) i tym samym zobowiązuję się, że moje 
dziecko/podopieczny będzie uczestniczyć regularnie w tych zajęciach w roku szkolnym 2019/2020 r., 
od dnia ….………………............  
2. Oświadczam, że przyjąłem/am do wiadomości, że rezygnację uczestnika z udziału w zajęciach 
szachowych należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Klubu: Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław lub 
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: office@polonia.wroclaw.pl Złożenie rezygnacji, 
wyłącznie w określony powyżej sposób, skutkuje zakończeniem uczestnictwa w zajęciach szachowych 
ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klub otrzymał rezygnację 
(data wpływu rezygnacji do Klubu).  
 
…………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………………..  
Data Podpis przyjmującego deklarację Podpis rodzica (opiekuna prawnego)  
(Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z.o.o.)  

Wrocław, dnia …………………….  
……………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego)  

……………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)  

 
  



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCYH ORAZ NA UTRWALENIE I 
PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszej deklaracji 
uczestnictwa oraz dokumentach i oświadczeniach dotyczących zajęć szachowych dla celów związanych z 
udziałem mojego dziecka / podopiecznego, którego jestem opiekunem prawnym w organizowanych przez Klub 
Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o., w roku szkolnym 2018/2019 zajęciach szachowych.  
…………………………………….  
podpis rodzica / opiekuna prawnego  

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego, którego 
jestem opiekunem prawnym, wskazanych w niniejszej deklaracji uczestnictwa oraz dokumentach i 
oświadczeniach dotyczących zajęć szachowych dla celów związanych z udziałem mojego dziecka / 
podopiecznego, którego jestem opiekunem prawnym w organizowanych przez Klub Szachowy Polonia Wrocław 
Sp. z o. o., w roku szkolnym 2019/2020 zajęciach szachowych.  
…………………………………….  
podpis rodzica / opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie podczas organizowanych przez Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. 
z o. o., w roku szkolnym 2019/2020 zajęciach szachowych, wizerunku mojego dziecka / podopiecznego, którego 
jestem opiekunem prawnym, w formie fotografii analogowej i cyfrowej i/lub obrazu wideo oraz nieodpłatne i 
nieograniczone w czasie wykorzystanie przez: Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o. tego wizerunku, w 
formie fotografii analogowej i cyfrowej i/lub obrazu wideo, poprzez jego utrwalanie i rozpowszechnianie 
(publikację) na stronie internetowej w/w Klubu, dla celów związanych z promowaniem działalności Klubu oraz 
budowaniem wizerunku Klubu w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych.  
…………………………………….  
podpis rodzica / opiekuna prawnego  

KLAUZULA INFORMACYJNA  
1) Administratorem danych osobowych jest Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, KRS: 0000258775;  

2) Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony 
Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław;  

3) Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z udziałem w organizowanych przez Klub Szachowy 
Polonia Wrocław Sp. z o. o., w roku szkolnym 2019/2020 zajęciach szachowych;  

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 5 lat od dnia zakończenia organizowanych 
przez Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o., w roku szkolnym 2019/2020 zajęć szachowych;  

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a 
także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jest Pan/Pani także uprawniony/a do cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z 
przetwarzaniem danych do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych);  

6) Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów związanych z udziałem w zajęciach 
szachowych. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, dalsze 
czynności związane z udziałem w zajęciach szachowych staną się niemożliwe;  

7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
 
…………………………………….  
podpis rodzica / opiekuna prawnego 


