
Oświadczenie 
 
Ja 

............................................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko) 

 
1. Znam i akceptuję regulamin zajęć 

 
2. Oświadczam, że mój syn / córka ………………………………………….. 

nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo - 
rekreacyjnych pn. ”Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci  
i dorosłych”. Zajęcia podejmuję na własną odpowiedzialność. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Organizator zajęć  
nie ubezpiecza uczestników zajęć od skutków nieszczęśliwych wypadków, 
nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za powstałe kontuzje  
i urazy podczas zajęć, a także nie ponosi odpowiedzialności za stan 
zdrowia osób biorących udział w zajęciach. 

  
Warszawa, dnia ……………………… 
 
 
 

……………………… 
czytelny podpis opiekuna prawnego  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU INFORMACYJNYM  

O ZAPISACH, ZASTĘPSTWACH ORAZ ODWOŁANIU ZAJĘĆ 

Imię i Nazwisko: ....………………………………………..…. 

Numer telefonu: ……………………………………..………. 

Adres E-mail: ………………………………………………… 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, 00-625 
Warszawa, w celu informacyjnym o zapisach, zastępstwach oraz odwołaniu zajęć nauka  
i doskonalenie pływania  w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres  
e-mail. 
 
                                                                                                 ….………………………………. 
                                                                                                                    data i czytelny podpis 
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