
WNIOSEK O KONTYNUACJĘ  NA  ZAJĘCIA
prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  w Pruszkowie w roku szkolnym 2021/ 2022

UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców 
lub opiekunów prawnych.

ZAJĘCIA  PROWADZONE W MOS SĄ BEZPŁATNE!

Wybrana dyscyplina sportowa  gr.

1. Koszykówka

2. Siatkówka 

3. Akrobatyka sportowa

4. Lekkoatletyka

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię 

Nazwisko

Data urodzenia / Miejsce urodzenia 

Nazwa szkoły / przedszkola

Numer telefonu kandydata pełnoletniego 

Adres e-mail kandydata pełnoletniego 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYTATA

Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica Nr domu / Nr mieszkania

DANE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ KANDYDTA

Imiona Nazwisko

Telefon E-mail
DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYTATA

Imiona Nazwisko

Telefon E-mail

Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica Nr domu / Nr mieszkania

5.Crossfit

Numer PESEL ( w przypadku obcokrajowców: seria i numer 
paszportu) 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA/ JEŻELI JEST INNY 
NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA



Treść oświadczenia Czytelny podpis 
wnioskodawcy

Oświadczam, że stan zdrowia kandydata/ki pozwala na jego udział w zajęciach.

Oświadczam, że rodzina kandydata/ki jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej.*

Oświadczam, że rodzic/opiekun prawny kandydata/ki mieszka na terenie powiatu 
pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie lub kandydata/ki pełnoletni/a mieszkający/a na terenie powiatu 
pruszkowskiego i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie.*

Oświadczam, że rodzeństwo kandydatki/a, uczestniczyło w roku szkolnym poprzedzającym 
postępowanie rekrutacyjne w zajęciach w tej sama placówce oświatowo-wychowawczej.*

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Pruszkowie.

Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, 
oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek

mojego  dziecka  zarejestrowany  podczas  realizacji  zajęć  stałych  i   innych  imprez

sportowych,  prezentowany w Internecie, mediach społecznościowych (w tym Facebook),

prasie, telewizji, gazetkach MOS, tablicach MOS. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,

że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i

tworzenia historii Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego

4.  Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia sportowego mojego dziecka w

Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  w  Pruszkowie  ul.  Gomulińskiego  4 do  czasu

odwołania zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  i mojego dziecka danych osobowych zawartych

we  wniosku.  Dokument udostępniam  dobrowolnie.  Zostałam/em  poinformowany  o

przysługującym mi prawie dostępu do treści  swoich danych oraz  do ich poprawienia,  a

także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych od momentu złożenia

wniosku do zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

*jeśli dotyczy
Pruszków, dnia ………………………      

                                                                    
                                                                       
                                                                                                         Podpis dyrektora....................................



Klauzula informacyjna  dla uczestnika/rodzica

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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,  dalej:  RODO)  (Dz.  Urz.  UE  L119/1)
informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Międzyszkolnego  Ośrodka
Sportowego w Pruszkowie (MOS), ul. Gomulińskiego 4, 05-804 Pruszków,  tel. (0-22) 758-22-
91, e-mail:  mospruszkow@o2.pl   

2. W  MOS  powołano  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych-  Iwonę  Obarzanek  kontakt:
iod  @cbi.org.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych
ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody  na prezentację  wizerunku uczestnika  w myśl art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a  także organ prowadzący i
organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa (np. MEN, Kuratorium Oświaty, Policja).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczestnictwa w
zajęciach,  a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) pkt  3  b)  będą  przechowywane  do  czasu  wycofania  przez   Panią/Pana   zgody
na przetwarzanie w tym celu.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych
dotyczących  Pana/Pani, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie
oświadczenia o wycofaniu zgody  złożonej u Administratora.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy Pani/Pan  uzna,  że  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie   danych osobowych,  o  których mowa w pkt  3  a)   jest  niezbędne i  jest  wymogiem
ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b)  jest dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym, umownym  ani warunkiem zawarcia umowy.

12. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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