
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres email: 

zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenia Pływackiego NEMO do 

nawiązania kontaktu z członkiem stowarzyszenia w celach informacyjnych związanych z 

statutowym działaniem stowarzyszenia. 

TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych córki/syna: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, numer 

telefonu przez Stowarzyszenia Pływackiego NEMO do nawiązania kontaktu z rodzicem/opiekunem 

prawnym w celach informacyjnych związanych z statutowym działaniem stowarzyszenia. 

TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych córki/syna: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, dzień i 

godzina zajęć - przez Stowarzyszenie w celach informacyjnych związanych z dziennikiem zajęć 

umieszczonym na stronie Stowarzyszenia Pływackiego NEMO. 

TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie wizerunku na potrzeby 

prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zarówno w formie fotografii jak i nagrań video, 

wykonanych w związku z prowadzoną działalnością statutową w każdej formie, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności 

poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Stowarzyszenie pod adresem www.stowarzyszenie-

nemo.pl, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących Stowarzyszenia. 

TAK   NIE 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016r. 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1.  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenia Pływackiego NEMO z siedzibą w Toruniu, ul Lelewela 
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2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań 

statutowych Stowarzyszenia Pływackiego NEMO 

3. Dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, że 

okres przechowywania danych osobowych upływa zgodnie z przepisami prawa, zawartymi 

umowami o dofinansowanie projektów lub w momencie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.  

6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa – na zasadach określonych 

w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. 

Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

Toruń, dnia …………..…..  r.    ………....………………. 

                   podpis zgłaszającego 


