Załącznik nr 1 do zasad
funkcjonowania Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu
z dnia 04.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE
OSOBY INDYWIDUALNEJ - PEŁNOLETNIEJ
PŁYWALNIA MIEJSKA „KASZTELANKA” W MIĘDZYRZECZU

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko) …………………………………………………………
(numer telefonu) …………………………………… oświadczam, że korzystam z Pływalni Miejskiej
„Kasztelanka” w Międzyrzeczu, jako:
X – właściwa odpowiedź

⎕

uczestnik w ramach sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

⎕ zawodnik pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

⎕ zawodnik będący członkiem kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji
paraolimpijskiej,

⎕ zawodnik uprawiający sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,

⎕

zawodnik przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub
igrzysk głuchych.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i obowiązującymi na czas
epidemii zasadami obiektu oraz znana mi jest lista obostrzeń i stosuję się do ogólnych wymagań
związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.
Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne,
aczkolwiek konieczne do uzyskania możliwości wstępu na obiekt i korzystania z pływalni.
UWAGA: Korzystać z pływalni mogą wyłącznie osoby, które nie mają: kaszlu, duszności,
gorączki, bólów mięśni itp.

…..………………………..………….
Data i czytelny podpis

Potwierdzam przedstawienie dokumentu/dokumentów uprawniających do skorzystania z obiektu.

…..………………………..………….
Data i podpis kasjera

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz
reprezentowany przez Dyrektora, administracja@mosiw.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie
uzasadnionego interesu administratora, tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Międzyrzeckiego Ośrodka
Sportu i Wypoczynku oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania
kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne i wymagane ze względów bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym

