
ZAŁ. 1  Zgoda trenera/instruktora/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 
 

1. przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i 
Cheerleaderek Polskich w Opolu moich danych osobowych w związku z organizacją „Kursu dla 
instruktorów tańca mażoretkowego – I stopnia, 15-16.02.2020 w Opolu”, „Kursu dla instruktorów tańca 
mażoretkowego – II stopnia, 17-20.02.2020 w Opolu”, „Seminarium III stopnia (otwarte) dla instr. tańca i 
młodzieży. 14-15.03.2020 w Opolu”, „Seminarium i Egzaminu na sędziego krajowego – 15.03.2020 w 
Opolu”, „Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Północno – Wschodniej (Woj. Mazowieckie, Podlaskie, 
Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie) – 21.03.2020 w Ostrołęce”,” Otwartych Mistrzostw 
Mażoretek Polski Zachodniej (Woj. Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodnio-Pomorskie, 
Pomorskie) – 18-19.04.2020 w Kościanie”, „IX Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej dla 
Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego – 25-26.04.2020 w Poddębicach”, 
„Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Południowo – Wschodniej (Woj. Lubelskie, Podkarpackie, 
Małopolskie) – 1.05.2020 Pustków – Osiedle”, „I Pucharu Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” – Grupa 
B – 14.05.2020 Kędzierzyn – Koźle”,  "XXII Mistrzostw Polski Mażoretek, 17-19.05.2019 Kędzierzyn - Koźle", 
„Seminarium III stopnia dla instruktorów tańca mażoretkowego 21-22.11.2020 w Opolu”   
 
2. wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego podczas szkoleń, konkursów na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich w Opolu w różnych 
formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego i mediach społecznościowych. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 
 

 

......................................................  
(data i podpis trenera/instruktora/opiekuna) 

.…..................................... 
       Imię i nazwisko 

 
                                                     OŚWIADCZENIE    Zał. 2 

 

Oświadczam, iż o posiadam zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników  poniższych kursów, zawodów do 

przetwarzania danych osobowych przez administratorów zgodnie z formularzem  Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem w „Kursie dla 
instruktorów tańca mażoretkowego – I stopnia, 15-16.02.2020 w Opolu”, „Kursie dla instruktorów tańca 
mażoretkowego – II stopnia, 17-20.02.2020 w Opolu”, „Seminarium III stopnia (otwarte) dla instr. tańca i 

młodzieży. 14-15.03.2020 w Opolu”, „Seminarium i Egzaminu na sędziego krajowego – 15.03.2020 w 

Opolu”, „Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Północno – Wschodniej (Woj. Mazowieckie, 
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie) – 21.03.2020 w Ostrołęce”, „Otwartych 

Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej (Woj. Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodnio-
Pomorskie, Pomorskie) – 18-19.04.2020 w Kościanie”, „IX Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski 
Środkowej dla Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego i Świętokrzyskiego – 25-26.04.2020 w 

Poddębicach”, „Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Południowo – Wschodniej (Woj. Lubelskie, 
Podkarpackie, Małopolskie) – 1.05.2020 Pustków – Osiedle”, „I Pucharze Polski Mażoretek „Mój Pierwszy 

Krok” – Grupa B – 14.05.2020 Kędzierzyn – Koźle”,  "XXII Mistrzostwach Polski Mażoretek, 17-19.05.2019 
Kędzierzyn - Koźle ", „Seminarium III stopnia dla instruktorów tańca mażoretkowego 21-22.11.2020 w 

Opolu”  , które przekażę administratorom w dniu szkolenia, konkursu. 

 

................................................................. 

(data i pełny podpis składającego oświadczenie) 


