
 

 

 

UMOWA O UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU 

Zawarta w dniu ........................................... w Przecławiu, pomiędzy: 

 
 

Panem/Panią ................................................................................................................................................................................. , 

 
zamieszkałym/zamieszkałą: ............................................................................................................................................................................... , 

 
nr tel.: ……………………………………; …….……………..…………..………, mail ................................................................................................................................... , 

 
będącym/będącą opiekunem prawnym dziecka (Uczestnika zajęć): 

 
Imię i  nazwisko  dziecka:…………………………………………………………………………..………………, data urodzenia .................................................................. , 

 
Adres zamieszkania ............................................................................................................................................................................................ , 

a 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław, 

(NIP: 851-323-93-02 i REGON: 383734596), Zwanym dalej GOKSiR w Przecławiu lub GOKSiR. 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika zajęć w zajęciach organizowanych przez GOKSiR w Przecławiu okresie od  6 września 

2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 
• pod nazwą………….…………...…………………………………………………,    dni i godziny ................................................................................................................................ , 

 
prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi ...................................................zł 

 
• pod nazwą…………….…………...…………………………………………………,    dni i godziny .............................................................................................................................. , 

 
prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi ...................................................zł 

 
• pod nazwą …………….…………...……………………………………………….,    dni i godziny ............................................................................................................................. , 

 
prowadzonych przez instruktora …………………………....………………….……………………………..…., których cena wynosi .................................................... zł 

 

 
NR KARTY  MIESZKAŃCA: ……………………………… 

 

 
Łącznie stała opłata miesięczna za zajęcia wynosi .................................................. zł, 

 
 

(słownie.......................................................................................................................................................................................................... ) 



 

 

Oświadczenia i zgody 

 
Opiekun prawny będący stroną umowy oświadcza, że stan zdrowia dziecka będącego pod jego opieką umożliwia dziecku udział w zajęciach 

organizowanych przez GOKSiR. 

 
Uwagi co do stanu zdrowia:……………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………... 

 
Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody * 

na przesyłanie mi informacji o działalności i imprezach organizowanych przez GOKSiR drogą mailową. 

Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody * 

na przesyłanie mi informacji o działalności i imprezach organizowanych przez GOKSiR w formie wiadomości SMS. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 
 

 
…………………………………………………………………. 

Podpis prawnego opiekuna 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
1. Opiekun prawny zawierając niniejszą umowę wyraża się zgodę na przetwarzanie przez GOKSiR w Przecławiu danych osobowych dziecka 

będącego uczestnikiem zajęć, a które zostały zawarte w treści niniejszej umowy. GOKSiR zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich 

danych osobowych w sposób zgodny z wymogami określonymi w ROZPORZĄDZENIU 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 (dalej: RODO). 

2. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu z siedzibą przy 

ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

dyrektor@goksirprzeclaw.pl, lub telefonicznie pod numerem 882 783 416, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: 

iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Zawarte w umowie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych w niej postanowień. Dane osobowe 

Pani/Pana* dziecka będą wykorzystywane w celu realizacji zajęć będących przedmiotem umowy. 

5. Pani/Pana* dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 

zawartej umowy z GOKSiR w Przecławiu. Dane osobowe Pani/Pana* dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO, czyli 

wyrażonej zgody na ich przetwarzanie. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty prowadzące zajęcia oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do 

sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania GOKSiR, mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez 

Panią/Pana* informacji lub umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania. 

7. Pani/Pana/dziecka* dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, który to okres może zostać wydłużony o czas niezbędny dla 

zamknięcia wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z umowy. 

8. Pani/Pana/dziecka* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

9. Przysługuje Pani/Panu* na warunkach opisanych w RODO: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne dla zawarcia umowy, natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dziecka jest 

dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi organizowanie zajęć dla dziecka. 

 

 
………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 

(Rodzic/Opiekun prawny dziecka)  (GOKSiR) 
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Upoważnienie do odbioru dziecka 
 
 
 

 
Ja, niżej podpisany …………………………..............................................…………………………………………………………..………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 

będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka …….............................................………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
 

upoważniam do Jego odbioru Panią/Pana ……………............................................………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 
 
 

Z osobą upoważnioną możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem tel. …………........................................……………………….. 

 
 

 
Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie jej danych osobowych 

 

 
Ja ......................................................................................................... niżej podpisana/y, 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej wyrażającej zgodę) 
 
 

upoważniona/y do odbioru dziecka z zajęć wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek 

Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu nw. kategorii moich danych osobowych: 

1. Imię i nazwisko, 

2. Numer telefonu 
 

 
w zakresie niezbędnym dla możliwości weryfikacji mojej tożsamości przy odbiorze dziecka. Jednocześnie zobowiązuje się na 

każde żądanie upoważnionego pracownika Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu do potwierdzenia swojej 

tożsamości w oparciu o okazanie dokumentu, zawierającego moje imię i nazwisko oraz zdjęcie (dowód osobisty, prawo jazdy, 

paszport itp.) Oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej dla mnie formie   

i zrozumiałam/łem treść udzielonej mi informacji odnoszącej się do przetwarzania moich danych osobowych. 

 
 

 
…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 



 

 

Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu 

w okresie pandemii Covid-19 

 
Imię i nazwisko dziecka: …………………………….............................................................………………………………………………….................……… 

 
Imiona  i nazwiska rodzica/opiekuna: …………………………………………………….......................................................................…………………… 

 
Numery telefonu do szybkiej komunikacji: …………………………………………………………….....................................................................…….. 

 
Deklarowany czas pobytu dziecka na zajęciach organizowanych w GOKSiR (dni tygodnia i godziny): 

 
………………………………………………………………………………………………........................................................................................…………………. 

 

 
…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 

Oświadczam, że dziecko nie posiada jakichkolwiek zewnętrznych objawów zainfekowania COVID-19 i w mojej ocenie jest zdrowe. 

Ponadto oświadczam, że żadna z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem nie posiada przedmiotowych objawów, nie jest 

objęta kwarantanną i nie pozostaje w izolacji. 

…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 

Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u dziecka oraz którejkolwiek z osób wspólnie z nim zamieszkujących, objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, lub powzięciu informacji o zastosowaniu izolacji lub kwarantanny w stosunku do 

którejkolwiek z osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem, zobowiązuję się do natychmiastowego zaprzestania 

przyprowadzania dziecka na zajęcia organizowane w GOKSiR. 

 
…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

Oświadczam, że posiadam pełną świadomość zagrożeń związanych z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach organizowanych 

przez GOKSiR wynikających ze stanu pandemii wywołanego COVID-19, które mimo wdrożenia przez GOKSiR szeregu zasad 

ostrożnościowych, mogą dotknąć moje dziecko oraz pozostałe osoby z nim zamieszkujących. 

 
…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

Oświadczam, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz bezpieczeństwo innych osób 

uczestniczących w zajęciach, dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia organizowane przez GOKSiR przeze mnie lub innego 

domownika, tj. wyłącznie przez osobę wspólnie zamieszkującą z dzieckiem. 

 
…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku na czas trwania zajęć indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki ochronnej 
na twarz i usta oraz rękawiczek na dłonie. 

 
…………………….....................…………………... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 



 

 

 

Informacja dla rodzica/opiekuna dziecka składającego oświadczenie 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie 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.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż: 

 
Administratorem danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. Z administratorem można 

skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail: biuro@goksirprzeclaw.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 

882 783 416 

 
Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email 

iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
Cele i podstawy przetwarzania. 

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dziecka i pozostałych domowników są przetwarzane 

w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Podane informacje będą przetwarzane na 

podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z wdrożeniem przez Administratora zasad ostrożności dla 

dobra interesu publicznego, jakim jest ochrona zdrowia u osób korzystających z jego usług, jak i jego pracowników. 

 
Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami informacji w postaci danych o stanie zdrowia, będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania 

kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość podanych 

informacji lub podmioty uprawnione odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania w tym w szczególności służby sanitarne 

i epidemiologiczne. 

 
Okres przechowywania danych. 

Podane informacje nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone. 

 
Sposób przetwarzania danych osobowych 

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

 
Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana informacji jest konieczne dla przyjęcia dziecka na zajęcia organizowane przez GOKSiR Przecław.  
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