
 
 

 
 
 

 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Niniejszym wyrażam, zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zamieszczonych w niniejszym 
formularzu przez Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin z siedzibą w Koszalinie 
uczestniczącego w obozie sportowym Elite Camp organizowanym przez ww. klub, szkolący dzieci i młodzież. 
 

 
Zgoda wizerunkowa 

 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi 
 

………………………………………………............................................. 
(imię i nazwisko Zawodnika), 

 
poprzez jego rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w celach 
promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych oraz szkoleniowych przez MKK Basket Koszalin, utrwalonych 
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym, w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 
 
We wskazanych powyżej celach wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube (w ramach profilu MKKBasket Koszalin ) oraz na stronach 
serwisów internetowych, których Operatorami jest MKK Basket Koszalin, Polski Związek Koszykówki, oraz Wojewódzkie 
Związki Koszykówki, w szczególności w domenach: basketkoszalin.pl, basketmania.koszalin.pl,elitecamp.pl, 
zozkosz.com.pl, https://pzkosz.pl/ 
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 
 
 
 
 

   (miejscowość)    (dnia) 
 

 
Zgoda na upublicznienie danych osobowych 

 
 

Wyrażam zgodę na upublicznienie – za pośrednictwem Internetu - następujących danych osobowych  
 

………………………………………………...................................................... 
(imię i nazwisko Zawodnika),  

 
imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, wzrost, obywatelstwo, przynależność klubową, wyniki sportowe, pozycja na boisku. 

 
 
 
 
 

   (miejscowość)    (dnia) 
 
 

 
 
 

   
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  
 
 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  



 
 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 25 maja 2018r. RODO jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu następujących informacji. 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informujemy, że administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka Jest klub 
Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin z siedzibą w Koszalinie, ul. Fiołków11, tel.600 021836, klub@basket.koszalin.pl  

 
 
Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Fiołków  11 , jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, 
informuje, że: 
 

1. Podanie danych osobowych objętych kwestionariuszem  jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci uczestniczenia w  szkoleniu  w 
klubie MKK Basket Koszalin,  

2. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym Klubie są:  
a) Członkowie Zarządu Klubu  
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej  
c) Trenerzy  

3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku. W 
tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: 
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; 
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Administratora. 

4. Przysługuje Pani/ Panu: 
- dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika; 
-  prawo do sprostowania swoich danych; 
-  prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; 
-  prawo do przenoszenia danych; 
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Oświadczenie w tym zakresie powinno być przekazane Administratorowi tj. MKK Basket Koszalin pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-
mail: klub@basket.koszalin.pl. 

5. Pani / Pana dane mogą być udostępniane:  
- podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej,  
- ośrodkom wypoczynkowym / internatom, hotelom, bursom podczas obozów lub turniejów  organizowanych przez klub lub takich w których 
uczestniczy  nasz Klub o ile zachodzi taka konieczność. 
- organizatorom turniejów koszykówki, oraz szeroko rozumianej rywalizacji sportowej  

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 
 
 
 

 
   

 
 

podpis zawodnika i ew. zgoda przedstawiciela ustawowego 

mailto:pzkosz@pzkosz.pl

