
  
 
 

Deklaracja uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach pływania dla osób 

 w przedziale wiekowym „40+”. 

Płock, dnia …………………….. 2022  r. 

 

Imię i Nazwisko 

……………………………. 

Adres zamieszkania 

…………………………… 

Telefon kontaktowy 

……………………………. 

Data urodzenia 

……………………………. 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż będę uczestniczył / uczestniczyła* w bezpłatnych zajęciach nauki pływania  

w terminie październik 2022  r. / czerwiec  2023  r. 

Deklarowany termin zajęć * poniedziałek godz. 16.20 -17.05  

             piątek godz. 16.20 -17.05  

Informuje, że 

- choruje / nie choruję* na przewlekłe choroby: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- zażywam /  nie zażywam* stałe leki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- jestem uczulony (a) / nie jestem uczulony (a) na: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Inne istotne informacje, które chcę przekazać organizatorowi zajęć nauki pływania : 

…………………………………………………………………………………………………………… 



  
 
 
 

 

Oświadczam, iż: 

- wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przeze mnie w trakcie trwania 

zajęć; 

- wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją, 

zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrażania mojego zdrowia lub życia przez Instruktora w czasie trwania 

lekcji pływania; 

- nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w lekcjach pływania na basenie; 

- zapoznałem się / zapoznałam się * i przyjmuję do wiadomości oraz stosowania postanowienia zawarte  

w „Regulaminie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla dzieci klas IV – VIII płockich szkół podstawowych oraz 

mieszkańców Płocka w wieku 40+” organizowanych przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Płocku. 

- Udzielam WOPR Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystania zdjęć z moim wizerunkiem powstałych w ramach prowadzonych zajęć zgodnie z ustawą z dnia 

04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r,. nr 90, z późn. zm). Zgoda 

obejmuje zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych WOPR Płock ora PKN ORLEN SA (sponsor tytularny 

projektu), a także publikacje w gazetach, czasopismach, portalach internetowych, folderach reklamujących 

działalność WOPR Płock oraz PKN ORLEN SA i informujących o zakresie i przedmiocie tego projektu.   

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam: 

…………………………………………………. 

*Niewłaściwe skreślić 

 

O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie deklaracji udziału i dostarczenie jej  

w terminie od 5 października 2022 r. do 10 października 2022 r. do biura 

Rejonowego Płockiego WOPR w godzinach 8:00-16:00 znajdującego się w Płocku 

przy ulicy Wyszogrodzkiej 1a lub przesłanie skanu deklaracji na adres mailowy: 

biuro@woprplock.pl 



  
 
 

Obowiązek informacyjny w związku z udziałem w bezpłatnych zajęciach nauki pływania 

i przekazaniem danych osobowych: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wyszogrodzka 1A, 09 402 Płock. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock 

lub drogą e- mailową pod adresem: biuro@woprplock.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania 

zgody; 

b) przekazywania informacji o działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą 

przechowywane do czasu wycofania zgody; 

c) uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach nauki pływania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą 

przetwarzanie przez 3 lata od zakończenia danego zadania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności sponsorowi zajęć 

(PKN ORLEN), dostawcom usług internetowych, do Facebook’a. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym. Ich 

niepodanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu. Zgoda na przetwarzanie  

i publikację wizerunku jest dobrowolna. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku. 

 

………………………………   …………………………………… 

/Miejscowość, data/                            /podpis/  
 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o działalności Administratora. 

 

………………………………   …………………………………… 

/Miejscowość, data/                            /podpis/  
 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych: 

 

………………………………   …………………………………… 

/Miejscowość, data/                                /podpis/ 

mailto:biuro@woprplock.pl
mailto:iodo@rt-net.pl


  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, legitymujący się 

numerem dowodu osobistego 1 ……………………..…. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w podczas bezpłatnych lekcji 

pływania (organizowanych przez WOPR Płock, których Sponsorem jest PKN ORLEN) na 

fotografiach/materiałach video określonych poniżej, przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w 

Płocku ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) oraz podmioty zależne.  

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania lub rozpowszechniania przez PKN ORLEN S.A. oraz podmioty 

zależne wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych 

dla celów działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej i innej podobnej w takich materiałach jak w 

szczególności: wydawnictwa firmowe drukowane i elektroniczne (min. broszury, foldery, ulotki, raporty, gazeta 

wewnętrzna), w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (m. in. Studio 

Grupy ORLEN, na stronie korporacyjnej PKN ORLEN S.A. oraz na stronach marek własnych PKN ORLEN 

S.A.), w środkach masowego przekazu (np. fotografie ilustrujące treści firmowe związane z PKN ORLEN S.A.), 

a także dla innych celów związanych z komunikacją korporacyjną oraz komunikacją HR w PKN ORLEN S.A. w 

materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci elektronicznej oraz w formie drukowanej, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. Powyższa zgoda  obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii, 

zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. 

Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego nie jest ograniczone prawami osób trzecich.  

 

…………………………………………….. 

Data, imię i nazwisko (czytelnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 � niepotrzebne skreślić 



  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN 

S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe  numery  telefonów  do  

administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: 

daneosobowe@orlen.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

1.a) realizacja sesji zdjęciowej oraz nagrań dla celów działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej i 

innej podobnej PKN ORLEN S.A. w szczególności drukowane i elektroniczne wydawnictwa firmowe 

(min. broszury, foldery, ulotki, raporty, gazeta wewnętrzna), w materiałach przekazywanych za 

pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (m. in. Studio Grupy ORLEN, na stronie korporacyjnej 

Spółki oraz na stronach marek własnych PKN ORLEN S.A.) 

1.b) kontakt oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu 

wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 

1.a) zgoda na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) 

1.b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom) na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji sesji 

zdjęciowej, nagrań do programu Studio Grupa ORLEN, świadczącym usługi fakturowania, rozliczania 

należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody. W przypadku wcześniejszego 

wycofania przez Panią/Pana zgody, PKN ORLEN S.A. ma prawo do przechowywania Pani/Pana wizerunku 

jedynie w wersji archiwalnej w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. W takim 

przypadku wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach publikacji. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sesji zdjęciowej oraz nagrań do 

programu Studio Grupa ORLEN. 

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz do sprostowania danych osobowych, 

- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na 

szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN 

S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


