
                                                                                                   Załącznik nr 1 
                                                                         Postepowania rekrutacyjnego na zajęcia sekcyjne 

                                                                       w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach 

Deklaracja o kontynuowaniu zajęć sportowych  

sekcja....................................... 

w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach  

 Dane kandydata: 
 

Imię i nazwisko kandydata    

Data i miejsce urodzenia  

PESEL kandydata    

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania   

Nazwa szkoły do której dziecko uczęszcza  

 

 Dane rodziców/opiekunów dziecka:  

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania   

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych  

 

 

Imie i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania   

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
kontaktowych  

 

 

 Deklaruję kontynuowanie zajęć stałych w sekcji .................................................. córki/syna 

........................................................... w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach. 

Oświadczam, że:  

 wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

 niezwłocznie powiadomię dyrektora Placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją 
do placówki zgodnie z ustawą zgodnie z rozporządzeniem 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 

wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka do celów szkoleniowych i umieszczanie wizerunku i 
informacji o osiągnięciach sportowych kandydata/dziecka w mediach. wyrażam zgody w trybie art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej 
„RODO”), na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
przez Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach syna/córki ………………..……………………………………………….. 
wraz z imieniem, nazwiskiem,  przez Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach w materiałach informacyjnych oraz 
public relations przygotowywanych   i podejmowanych przez Ośrodek w swojej działalności, poprzez upublicznianie 
danych i wizerunku mojego dziecka:  
a) w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i intranetowych Miejskiego Szkolnego 

Ośrodka Sportowego oraz na portalach społecznościowych; 
b) w prasie i telewizji podczas organizacji imprez kulturalnych, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, projektów 

edukacyjnych ; 
c) w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach szkolnych; 
d) w materiałach szkolnych, kronikach, akcjach promujących Szkołę 
e) Innych 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
                                                                                            ........................................................... 
                                                                                             ( czytelny podpis rodzica/opiekuna ) 


