
 

numer karty zgłoszeniowej………………………….  

data złożenia…………………………. 

 
 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I O W A  – N A U K A   P Ł Y W A N I A 
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

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

Data urodzenia:………………………………………………………………………………….………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: …………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: …………………………...………………………………………………………………………... 

Telefon osoby do kontaktu :………………………………………………………………………………………………. 

BASEN: 

a) MAŁY 

b) DUŻY  

GRUPA: …………………………………………… 

(PODSTAWOWA, KONTYNUACJA,PRZEJŚCIE,DOSKONALENIE) 

GODZINA (sugerowana): …………………………………………… 

TRENER (sugerowany) : …………………………………………… 

 

Prosimy podać grupę do której uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2021/22 (dzień i godzina zajęć) 

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

 

 

Karty można złożyć: 

- u obsługi pływalni,  

- mailowo na adres naukiplywania@tcsir.pl,  

- osobiście sekretariacie TCSiR pon - pt 7-14.  

 

 

01.05.2022 r. 

           - VERTE -  



 

O Ś W I A D C Z E N I A 

 

Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach ruchowych na 

basenie oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wynikające z uczestnictwa 

w zajęciach przez moje dziecko. 

 

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

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem NAUK PŁYWANIA organizowanych przez TCSiR,  

w pełni akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

 

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

                                                                       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji danych osobowych moich oraz 

mojego Dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 28A, 83-110 Tczew. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Adriana Głuchowska auditor@auditorsecurity.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji imprez, konkursów oraz świadczenia 

usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursach/ warsztatach. 


