Karta udziału w zajęciach rekreacyjnych organizowanych
przez Studium WFiS PCz

………………………………………………

Częstochowa………………….

Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………
Status, numer kontaktowy, adres mailowy ( pracownik Uczelni, student, rodzina pracownika)
………………………………………………..
Zajęcia

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne w
tym symptomy związane z COVID-19, które uniemożliwiałyby mi udział w zajęciach rekreacyjnych na
które się zapisuje. Ponadto zobowiązuję się do powiadomienia osobę prowadzącą zajęcia jeśli
jakiekolwiek problemy zdrowotne pojawiłyby się w trakcie zajęć.
Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

……………………………………………….
Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celu promocji akcji AKTYWNA
POLITECHNIKA.
……………………………………………….
Czytelny podpis
*w przypadku osób nieletnich prosimy o podpis opiekuna prawnego.
Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych przez Politechnikę Częstochowską.
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Częstochowskiej jest Politechnika Częstochowska, z siedzibą przy ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201
Częstochowa.
2.
U Administratora od 25.05.2018 r. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email iodo@pcz.pl; we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.
Podane przez Państwa dane przetwarzane będą w celu: prawidłowej realizacji zajęć.
4.
Po uzyskaniu Państw pisemnej zgody, wizerunek Państwa oraz państwa podopiecznych utrwalony na zdjęciach zostanie wykorzystany w działaniach promocyjnych
Politechniki Częstochowskiej.
5.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zajęciach. Przy braku zgody na przetwarzanie danych
organizatorzy nie będą mogli dopuścić danej osoby do udziału w zajęciach.
7.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Politechnikę Częstochowską Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.
9.
Politechnika Częstochowska nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do
organizacji międzynarodowych.

