
OŚWIADCZENIE 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bialski Klub Sportowy “Stal”, Bielsko-Biała ul. 

Rychlińskiego 19 -zgodnie z art. 13 ust.l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 

119, str. 1), zwanego dalej „RODO” 

2. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych 

osobowych. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa w półkolonii sportowej w 

Bielsku-Białej w hali BKS Stal przy ul. Rychlińskiego 19. Państwa dane osobowe 

przetwarzamy: 

a) Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 

b) W związku z ochroną Państwa interesów 

4. Państwa dane osobowe (zdjęcia, filmiki) będą przetwarzane 

a) Na FB BKS Stal Bielsko-Biała 

b) na stronie internetowej bksstal.pl oraz bks.bielsko.pl 

5. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych. 

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym 

mowa w pkt За i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Państwa dane będą ujawniane następującym odbiorcom danych: 

a) FB BKS Stal Bielsko-Biała 

b) Strona internetowa bksstal.pl oraz bks.bielsko.pl 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych (danych dziecka/moich danych) 

osobowych przez administratora, którym jest Bialski Klub Sportowy “Stal” ul. 

Rychlińskiego 19 Bielsko-Biała do celów służących realizacji półkolonii sportowych w 

dniach ……………………………………. 

 

 

                                                 

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

                                                      data i czytelny podpis właściciela danych osobowych 



REGULAMIN SPORTOWEJ PÓŁKOLONII 

BIALSKIEJ AKADEMII SPORTU 

organizowanej przez BKS „STAL Bielsko-Biała  

 

1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do poleceń trenera/opiekuna oraz 

regulaminu półkolonii i ośrodka gdzie półkolonia jest organizowana. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się i przebywania w grupie. 

3. Nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka a w przypadku takiej 

konieczności powinien każdorazowo uzyskać zgodę kierownika grupy lub trenera/opiekuna. 

4. Należy zawsze punktualnie zgłaszać się na zbiórki w wyznaczonym miejscu. 

5. W czasie półkolonii sportowiec powinien prezentować koleżeńską postawę, wykazywać 

się życzliwością, odpowiedzialnością w stosunku do trenerów/opiekunów i kolegów. 

6. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i kolegów unikać i 

eliminować sytuacje trudne i niebezpieczne. 

7. W czasie półkolonii sportowiec powinien przestrzegać regulaminu, BHP podczas pobytu 

na półkolonii. 

7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do zachowania spokoju porządku i czystości w 

swoim otoczeniu 

8. Uczestnik powinien aktywnie uczestniczyć w realizacji programu półkolonii. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę mierna uczestników na skutek 

zguby, zniszczenia lub kradzieży podczas pobytu. 

10. Uczestnik odpowiada za mienie, z którego korzysta (np. autobus, sprzęt z którego 

korzysta). W przypadku zniszczenia wyżej wymienionego mienia, z winy uczestnika, 

zobowiązany jest on zapłacić właścicielowi za wyrządzone szkody. 

11. Zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu używania środków odurzających. 

Nieprzestrzeganie w/w spowoduje usunięcie uczestnika z półkolonii i odesłanie na koszt 

rodziców lub prawnych opiekunów do domu . 

Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin półkolonii jest mi znany. 

 

Czytelny podpis rodziców…………………………………….. 

Miejsce i data………………………………. 


