
SZKOLENIE SZACHOWE W SIEPRAWIU  

 
 

Zapraszamy do udziału w jednorazowym szkoleniu szachowym w Sieprawiu, organizowanym 
w ramach projektu „Mistrzowie Małopolski w Szachach”. Zajęcia kierowane są do dzieci ze szkół 
podstawowych, które posiadają podstawową wiedzę szachową. Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 

 
Zajęcia odbędą się w sobotę 20 października 2018r. w godzinach 9:00-14:00 w budynku ZPO 

w Sieprawiu, ul. ks. Jana Przytockiego 10. Szkolenie będzie składało się z prowadzonej w grupach części 
instruktarzowej (2x1,5h) oraz z części praktycznej – turnieju.  

 
Na szkolenie obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 12 271 05 95. Prosimy również 

o podpisanie przez rodziców poniższego oświadczenia i dostarczenie go do Domu Kultury w Sieprawiu, 

ewentualnie po wcześniejszych zapisach telefonicznych o przyniesienie podpisanego oświadczenia w dniu 

szkolenia. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 
wieku, numery telefonu oraz zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek i głos mojego dziecka, 
uczestnika zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu 

 
............................................................................................................................                                      ........................................................................... 
Imię, nazwisko oraz wiek dziecka                        Nr telefonu do kontaktu 

 

zarejestrowanych podczas szkolenia szachowego w dniu 20.10.2018 w Domu Kultury w Sieprawiu. Ponadto 
wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej GOKiS, 
zarządzanych przez placówkę profilach w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz 
w innych mediach w celu informacji i promocji GOKiS. 

 
Informacja 

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 100, 32-447 Siepraw, 
tel.: 12 271 05 95. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się listownie pod powyższym adresem bądź 
poprzez pocztę elektroniczną: iod@and.info.pl 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszego oświadczenia bezterminowo. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów 
prawa. 

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

6. Przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

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

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


