
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA PRZYSTĄPIENIE  

DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

PIŁKA  NOŻNA/PIŁKA  SIATKOWA
1
 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………………………………………………………….………………. 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przystąpienie do próby sprawności fizycznej z zakresu 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
podać dyscyplinę sportu 

 

przez mojego syna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………. w dniu ………………………………………………………………………………………… 

  

Próby sprawności fizycznej organizowane są przez V Liceum Ogólnokształcące im. 

Stanisława Lema   w Koszalinie w ramach postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do prób 

sprawności fizycznej oraz ich terminem, a także Regulaminem Rekrutacji do klasy 

sportowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie w roku 

szkolnym 2022/2023. 

 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                          podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna 

…………………………………………………………………………………………………………………..   w próbie sprawności fizycznej dla 

kandydatów do V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie. Ponadto 

oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w próbie 

sprawności fizycznej. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                          podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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 Niepotrzebna skreślić 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

ADMINISTRATORM danych osobowych jest  V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Lema w Koszalinie ul. Jedności 9 reprezentowane przez dyrektora Panią Bożenę Sobkowiak. 

Z administratorem można kontaktować się pisemnie pod adresem ul. Jedności 9, 75-401 

Koszalin lub telefonicznie 094 342 47 84. 
 

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pan Krystian Koszowski. Z inspektorem 

można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Jedności 9 75-401 Koszalin, drogą e-mailową 

pod adresem  iod@vlokoszalin.pl  
 

DANE  OSOBOWE przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO w celu 

organizacji przeprowadzenia konkursu oraz informacji o wynikach konkursu, a także               

w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i innych związanych                           

z organizowaniem konkursu. 

 

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 

wynikających z organizacją konkursu lub do czasu wycofania zgody.  

 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność              

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji oraz 

przeprowadzenia konkursu. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo                 

w konkursie. 

 

 
 


