
KARTA KWALIFIKACYJNA 
 

Organizator: Szkoła Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT (adres: ul. Mirska 4, 04-247 
Warszawa, NIP 9521170933, REGON 011671119) 
Kontakt z Organizatorem: 
    adres: ul. Mirska 4, 04-247 Warszawa, 
    pisząc na adres mailowy: biuro@livesport.com.pl lub 
    nr telefonu: +48666020666 
 

I. Informacje dotyczące wypoczynku1 
 

Forma wypoczynku 
 

OBÓZ  

Termin wypoczynku 
 

 

Adres wypoczynku (w tym nazwa kraju, 
miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasa 
wypoczynku) 

OŚRODEK POLONEZ , UL. MŁYNOWA 51 ; 11-700 
MRAGOWO  

 

II. Informacje dotyczące Uczestnika wypoczynku2 
 

Imię (imiona) i nazwisko Uczestnika  

PESEL Uczestnika  

Imię (imiona) i nazwiska Rodziców 
Uczestnika 

 

Rok urodzenia Uczestnika  

Adres zamieszkania Uczestnika. 
W przypadku, w którym Uczestnik jest 
niepełnoletni, adres zamieszkania Rodziców/ 
adres ich pobytu, jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania 

 

Nr telefonu Rodziców lub osoby 
wskazanej przez pełnoletniego 
Uczestnika 

 

Informacja o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych Uczestnika
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Istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju 
psychofizycznym 
 

 

                                                           
1
 Wypełnia Organizator przed przekazaniem Karty Kwalifikacyjnej Rodzicom/ pełnoletniemu Uczestnikowi 

2
 Wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni lub pełnoletni Uczestnik 

3
 W szczególności wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

Istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju 
psychofizycznym- ciąg dalszy 
 
 
 
 
 
 

Informacja o stosowanej diecie
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III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Na podst. art. 92 k ust. 2 pkt 2 g) ustawy o systemie oświaty wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka _____________________________ 
podanych w niniejszej Karcie kwalifikacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
mojego dziecka. Data: 
 
___________________________  ___________________________ 
Podpis matki/ opiekuna prawnego  Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w niniejszej Karcie 
Kwalifikacyjnej w celu realizacji umowy przez Szkołę Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT (adres: ul. 
Mirska 4, 04-247 Warszawa, NIP 9521170933, REGON 011671119) 
 
___________________________ ___________________________ 
Podpis matki/ opiekuna prawnego Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
W przypadku pełnoletniego Uczestnika: 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w niniejszej Karcie 
Kwalifikacyjnej w celu realizacji umowy przez Szkołę Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT (adres: ul. 
Mirska 4, 04-247 Warszawa, NIP 9521170933, REGON 011671119). Data: 
 

____________________________ 
Podpis pełnoletniego Uczestnika 

IV. Klauzula informacyjna 
 
Szanując Pana/Pani prywatność oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, iż: 
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 Jedynie w przypadku, w którym Uczestnik stosuje specjalną, dedykowaną dietę. 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka przekazanych m.in. w 
formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w 
systemie/ podanych w Karcie Kwalifikacyjnej jest Szkoła Tenisa i Narciarstwa LIVE SPORT, ul. 
Mirska 4, 04-247 Warszawa, NIP 9521170933, REGON 011671119 (dalej: „Administrator"). 
Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@livesport.com.pl 
lub telefonując pod numer: +48666020666. Współ administratorem w zakresie przetwarzania 
danych w związku z prowadzonym fanpage’m jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. 

2. ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich albo dziecka danych osobowych, do ich 
poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej 
sytuacji, prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a 
także prawo do przenoszenia danych; 

3. jeżeli uzna Pan/Pani, że jego albo dziecka dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Pani/Pana albo dziecka dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla 
prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, marketingowych, statystycznych, a 
także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 
cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

5. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania 
umowy. 

6. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych albo danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub 
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży 
takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

7. odbiorcami Pani/Pana albo dziecka danych osobowych będą te podmioty, którym mamy 
obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd 
Skarbowy, a także podmioty, z którymi świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, hostingowe, 
dostarczające oprogramowania w chmurze np. do fakturowania, transportowe, dostarczające 
przesyłki kurierskie i pocztę oraz obsługujące newsletter, pośredniczące w organizacji 
wyjazdów, a także podmiotów, u których zamawiamy usługi w zakresie wykonania umowy. 

8. Pani/Pana albo dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora cały czas, przez 
który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku 
archiwizacyjnego. 

9. W oparciu o Pani/Pana albo dziecka dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania*. 

10. Pani/Pana albo dziecka dane mogą być przekazywane do Państw trzecich w związku z 
przetwarzaniem ich przez Facebook, w zakresie związanym z fanpage’m. 

 
 

Data i podpis
5
……………………………....…………………. 
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 Podpisy wszystkich osób, których dane są przekazywane 

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
V. Decyzja Organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w 

wypoczynku 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………. 
 
VI. Potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku 

w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację kierownika wypoczynku o 
skróceniu tego pobytu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
VII. Informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia Uczestnika w czasie trwania 

wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
VIII. Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące Uczestnika wypoczynku 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 


