
   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………..Wiek: ……………lat   

2. Stopień zaawansowania:  

 Brak   

 Poziom podstawowy   

 Poziom średniozaawansowany   

 Poziom zaawansowany   

3. Preferowane miejsce zajęć:   

 AQUA Lublin ul. Aleje Zygmuntowskie 4   

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3   

5. Cykliczność zajęć:    

 1 raz w tygodniu (preferowany dzień zajęć.....................................)  

  2 razy w tygodniu (do ustalenia z koordynatorem) 

6. Grupa docelowa:   

 Zajęcia grupowe   

 Zajęcia indywidualne   

7. Numer kontaktowy:…………………………………………………(Prosimy o sprawdzenie poprawności danych.)   

8. Informacje dodatkowe:……………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
(Poinformuj nas o wszystkim co może być Twoim zdaniem istotne do naszej dobrej współpracy lub wpisz w tym miejscu „BRAK”).    

DANE DO WPŁAT:   

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie  ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin   

Nr konta bankowego: 54 1140 1094 0000 5556 3300 1047   

Tytułem: Akademia Mistrzów AZS UMCS, imię i nazwisko uczestnika zajęć     

WYPEŁNIONY FORMULARZ + POTWIERDZENIE PRZELEWU wyślij na maila a.kapusta@azs.umcs.pl    

Prosimy o zaznaczenie wszystkich poniższych pól. Są one obowiązkowe:   

 Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o podstawie przetwarzania moich oraz mojego dziecka danych osobowych, prawie wglądu do 

przetwarzanych danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).  

 Oświadczam, że stan mojego zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

nauki pływania.   

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych  i informacyjnych Akademii 

Mistrzów AZS UMCS Lublin w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we 

wszystkich mediach.  

 Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin mogą wziąć 

udział wyłącznie osoby, u których nie zaobserwowano objawów choroby zakaźnej, nie zostały objęte kwarantanną lub izolacją oraz w ciągu 

ostatnich dni nie miały kontaktu z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.  

 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaobserwowaniu u mojego dziecka objawów choroby zakaźnej, jego  
objęcia kwarantanną lub izolacją, a także o kontakcie w ciągu ostatnich 14 dni mojego dziecka z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną 

lub chorą na COVID-19.  

…………………………………..…………………………………….   
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka   

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   
Koordynator Projektu: Agnieszka Kapusta | a.kapusta@azs.umcs.pl | (+48) 887 502 007   

 

 



 

 
  

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu 

Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin. Dane osobowe przetwarzane są z 

poszanowaniem zasad przewidzianych 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781).    

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej organizacji i prowadzenia zajęć oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestników nauki pływania w ramach Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin.  
3. Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych 

prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia danych, jak również 

prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji określonych powyżej uprawnień Uczestnik zobowiązany 

jest do złożenia stosownego wniosku drogą mailową na adres a.kapusta@azs.umcs.pl  
4. Dane osobowe przechowywane są do momentu zakończenia zajęć nauki pływania lub do momentu zgłoszenia 

przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego sprzeciwu.  
5. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Uczestnika 

lub jego opiekuna prawnego, o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub decyzji 

upoważnionego organu. Klub nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy.  
6. Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten 

sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, 

miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Uczestników 

lub ich opiekunów prawnych.  
8. W ramach wykonywanych czynności Klub korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch 

na stronie internetowej, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności 

Klub nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.  

  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ul. 

Langiewicza 22, 20-032 Lublin, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).    

  

 

 …………………………………..…………………………………….   
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka   

  

  
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   

Koordynator Projektu: Agnieszka Kapusta | a.kapusta@azs.umcs.pl  (+48) 887 502 007   


