
 

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

Koordynator Projektu: Dagmara Gruszczak | akademiaplywania@azs.umcs.pl | (+48) 887 502 007 

   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   

4. Cykliczność zajęć:    

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

 2 razy w tygodniu (preferowany dzień i godzina zajęć ..............................................................) 

5. Grupa docelowa:   

 Zajęcia grupowe   

 Zajęcia indywidualne   

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

7. 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, semestr letni   

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

Prosimy o zaznaczenie wszystkich poniższych pól. Są one obowiązkowe:   

 Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o podstawie przetwarzania moich lub/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 mój/mojego dziecka stan zdrowia jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach nauki 

pływania.   

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego/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.  

 Zobowiązuje się do wykonania legitymacji AZS przed pierwszymi zajęciami. 

 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin. 
 

 

Lublin, dnia ........................................... 
 

……............................................................. 
podpis uczestnika kursu(*) 

 /osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad 
małoletnim uczestnikiem kursu (*) 

(*) niepotrzebne skreślić 

 



 

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

Koordynator Projektu: Dagmara Gruszczak | akademiaplywania@azs.umcs.pl | (+48) 887 502 007 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące ochrony danych osobowych 

 
Oświadczam, że stosownie do treści zawartej w art. 13 Rozporządzenia 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), 
zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że: 
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin tel. 81 537 79 46, e-mail: 
biuro@azs.umcs.pl  

2. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu: 
1) prawidłowej organizacji i prowadzenia zajęć Uczestników w ramach kursu nauki pływania Akademii 

Mistrzów AZS UMCS Lublin (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej 
komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w art. 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe małoletniego Uczestnika Kursu są przetwarzane przez administratora w celach, o których mowa w 
ust. 2 uwzględnieniem treści zawartej w art. 8 RODO. 

4. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez wyraźnej zgody 
Uczestnika kursu (w przypadku małoletniego uczestnika Kursu zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub 
opiekę nad małoletnim), o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub decyzji upoważnionego 
organu. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania Kursu, a następnie do momentu zakończenia rozliczeń 
związanych z Kursem lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa. 

6. Uczestnikowi Kursu (w przypadku małoletniego uczestnika Kursu osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę 
nad małoletnim), którego dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (w przypadku małoletniego uczestnika Kursu także dostępu 
do treści danych osobowych małoletniego), żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 
określonych w art. 15 – 17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane 

dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących (w przypadku małoletniego uczestnika 
kursu także danych małoletniego), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem, 
korzystając ze podanych powyżej danych kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Kursie. Odmowa podania danych osobowych 
uniemożliwia uczestnictwo w Kursie. 

 
 
 

Lublin, dnia ........................................... 
 

……............................................................. 
podpis uczestnika kursu(*) 

 /osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad 
małoletnim uczestnikiem kursu (*) 

 
(*) niepotrzebne skreślić 


