
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 

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA       

 

1. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajdujący się przy ul. 

Polnej 7a, 00-625 Warszawa.  

2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje Regulamin pływalni oraz niniejszy regulamin.  

3. Zajęcia odbywają się w systemie dwóch lub jednej lekcji tygodniowo, według harmonogramu pracy 

pływalni i harmonogramu nauk pływania.  

4. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób.  

5. OSiR zobowiązuje się do zapewnienia o dpowiedniej kadry instruktorskiej/ trenerskiej  

do prowadzenia zajęć.  

6. OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora/trenera w czasie trwania nauki.  

7. Nieobecności na zajęciach mogą być wykorzystane na indywidualne rekreacyjne wejścia na 

pływalnię (każdorazowo 1 wejście z karnetu nauki pływania  – do końca kolejnego miesiąca  

następującego po miesiącu, w którym miała miejsce nieobecność na zajęciach, przy czym  

w przypadku przekroczenia czasu 1 wejścia obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem ).  

8. Opłata za zajęcia jest opłatą za dany miesiąc trwania zajęć  (kursu) – niezależnie od przypadającej  

w danym miesiącu liczby zajęć wynikającej z ich częstotliwością.  Nie jest możliwe przeniesienie 

płatności za zajęcia , na których uczestnik był nieobecny  na następny cykl zajęć nauki pływania.  

9. W ramach opłaty za zajęcia każdy uczestnik ma prawo do 65 minutowego przebywania w płatnej 

strefie, w przypadku przekroczenia czasu 1 wejścia obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem.  

10. Dokonanie opłaty za zajęcia i uczestnict wo w nich jest równoznaczne z  oświadczeniem,  

iż uczestnik jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do udziału w  zajęciach. 

 11. Kurs (zajęcia) rozpoczyna się i kończy wg harmonogram u, który obejmuje 35 równych tygodni od 

września do czerwca ). 

12. W indywidulnyc h, uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia się OSiR Śródmieście  

z klientem możliwa jest np. zmiana kursu, na który uczęszcza uczestnik (np. na dostostosowany  

do poziomu umiejętności  uczestnika), przy czym nie jest to obowiązek OSiR Śródmieście.  

13. W przypadku długotrwałej absencji uczestnika na zajęciach (powyżej 30 dni) lub jednocześnie  

zaległości płatniczych za obejmujących co najmniej 1 miesiąc uczestnik może zostać wykreślony z listy 

uczestników zajęć.    

Dyrektor OSiR

Oświadczenie 
 
Ja 

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

 
1. Znam i akceptuję regulamin zajęć 

 
2. Oświadczam, że *ja / mój syn / moja córka  

 
………………………………………….. nie *mam / 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 ……………………… 
 
 
 

……………………… 
*nie potrzebne skreślić                                                      czytelny podpis opiekuna prawnego  



Ośrodek Sportu  i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a Warszawa (OSiR), 
jako Administrator danych, reprezentowany przez Dyrektora przetwarza dane 
osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji 
zajęć.  
 
Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne  
do zapisu i udziału w zajęciach.  
Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełnienia, 
uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub usuwania  
–  w określonych sytuacjach.   
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.  
 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt  
z wyznaczonym w OSiR Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
ochrona.danych@osir-polna.pl  bądź listownie na adres OSiR wskazany powyżej  
z dopiskiem „Dane osobowe”. 
 
Dane osobowe uczestników zajęć są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 
staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego 
przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem do nich osób 
nieuprawnionych.  
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony danych 
osobowych mający swoją siedzibę przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193). 
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych  
są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub 
przekazywane mediom.  
 
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach,  
w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 
nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych  
lub przekazane mediom za zgodą wyróżnianych uczestników, a w przypadku 
nieletnich ich opiekunów prawnych. 
 
 OPŁATY DOKONUJEMY W KASIE PŁYWALNI

wrz-22 05.09.2022 ROKU

paź-22 24.09.2022 ROKU

lis-22 24.10.2022 ROKU

gru-22 24.11.2022 ROKU

sty-23 09.01.2023 ROKU

lut-23 24.01.2023 ROKU

mar-23 22.02.2023 ROKU

kwi-23 24.03.2023 ROKU

maj-23 24.04.2023 ROKU

cze-23 24.05.2023 ROKU

  OPŁATA ZA CYKL
DATA WPŁATY              

(DO DNIA)

HARMONOGRAM WPŁAT


