Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE - ZGODA
Ja niżej podpisany, niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych przez
Akademię Piłkarską Macieja Murawskiego (zwaną dalej: APMM), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów statutowych APMM ;
2. Przysługuje mi prawo:
● do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
● żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 21, gdy
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych
osobowych innemu administratorowi danych,
● do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
3. Oświadczam, że jestem zdrowy/a, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych
domowników symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych w związku z czym mogę brać udział w obozie
sportowo - rekreacyjnym organizowanym przez APMM, jako uczestnik.
4. Oświadczam, że w przypadku udziału w obozie sportowo - rekreacyjnym z zachowaniem wytycznych określonych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia z
dnia 29 maja 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, nie będę wnosił żadnych roszczeń finansowych i prawnych wobec APMM oraz Essenza Party Center, jak
i wychowawcy wypoczynku, w przypadku zarażenia się koronawirusem SARS – CoV 2 (choroba COVID – 2019).
5.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem zajęć każdego dnia.

6.

W przypadku wystąpienia stanu chorobowego u dziecka, niezwłocznie poinformuję o tym kierownika

wypoczynku.
………………………………………………. (czytelny podpis)

