
            Szkoła Mistrzostwa Sportowego
           „NOBILITO” w Częstochowie

           Ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa
Tel. 602 539 902, www.sms-nobilito.pl, sekretariat@sms-nobilito.pl              

Częstochowa, dn. …………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………..
                  Adres zamieszkania

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych,  tj.  Szkołę  Mistrzostwa
Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie z siedzibą przy ul. Okólnej 31/39, 42-218 Częstochowa, w zakresie:

1)  Numeru telefonu, tj. …………………………………………………………………………

2)  Adresu e-mail, tj. …...…………………………………………………………………………

W celu usprawnienia kontaktów szkoły z rodzicami lub opiekunami prawnymi w/w dane będą przetwarzane prze okres
trwania umowy zawartej ze szkołą o świadczeniu usług edukacyjnych i w tym okresie nie będą udostępniane jednostkom
zewnętrznym.  

Podanie tych danych jest dobrowolne z prawem do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz z prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/we  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) . W celu skorzystania z praw można złożyć pismo osobiście w sekretariacie szkoły, wysłać
pocztą na adres szkoły podany powyżej bądź drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@sms-nobilito.pl.

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

                                                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 proszę zaznaczyć właściwe

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody na  umieszczanie  nazwiska,  klasy  i  wizerunku  mojego  dziecka
…………………………………………………………………………….………………………………………....na stronie internetowej  www.sms-nobilito.pl
Szkoły Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie z siedzibą przy ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa oraz
stronach powiązanych,  związanych z jego osiągnięciami szkolnymi i  sportowymi  oraz uczestnictwem w organizowanych
przez szkołę uroczystościach.

Podanie tych danych jest dobrowolne z prawem do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz z prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/we  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL). W celu skorzystania z praw można złożyć pismo osobiście w sekretariacie szkoły, wysłać
pocztą na adres szkoły podany powyżej bądź drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@sms-nobilito.pl.

                                                                                      
 niepotrzebne skreślić                                                                                            ……………………………………………………………………….
                                                                                                                                           Podpis rodziców/opiekunów prawnych
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