
Oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych pod zastaw sprzętu sportowego 

W związku z zakazem zatrzymywania jakichkolwiek dokumentów tożsamości jako zastawu za sprzęt 

sportowy, szanując Państwa prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych 

osobowych, niniejsze oświadczenie zastępuje dokument potwierdzający tożsamość i jest zwracane po 

zdaniu sprzętu sportowego, a dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w żadnym 

innym celu niż wyżej wskazany. Aby uniknąć podania fałszywych danych osobowych, pracownik 

MOSIR ŻORY ma prawo zweryfikować poprawność wpisanych danych z dokumentem tożsamości. 

 Oświadczenie jest dokumentem wielokrotnego użytku. 

Imię i nazwisko: 

 

 

PESEL: 

 

 

Pełny adres: 

 
 

Numer telefonu (dobrowolnie): 

 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą. 

Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Na podstawie art. 6 ust.1 i 7 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, 

oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.2019 

poz.1231 z późn.zm.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu możliwości 

zastawienia powyższego dokumentu za wypożyczenie sprzętu sportowego. 

 

Ja niżej podpisana/y  oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas korzystania z Lodowiska. Zdaję sobie sprawę, że mimo 

wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez pracowników MOSiR 

Żory istnieje ryzyko zakażenia. Jestem świadomy możliwości zakażenia. Oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z regulaminem Lodowiska oraz wypożyczalni łyżew i zawartymi w nim zasadami 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na Lodowisku i wypożyczalni 

łyżew  i obowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że zobowiązuję się do poznania i 

przestrzegania podstawowych zasadach reżimu sanitarnego, przestrzegania zasad higieny zasłaniania 

nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz dystansu społecznego. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną 

za stan mojego zdrowia podczas korzystania z Lodowiska i wypożyczalni łyżew. Niniejszym 

oświadczam, że żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie 

przebywa na kwarantannie ani nie zarządzono w stosunku do nich żadnych innych środków związanych 

z COVID-19 oraz że nie miałam/łem  kontaktu z taką osobą.  

……………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych pod zastaw sprzętu sportowego 

W związku z zakazem zatrzymywania jakichkolwiek dokumentów tożsamości jako zastawu za sprzęt 

sportowy, szanując Państwa prywatność i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych 

osobowych, niniejsze oświadczenie zastępuje dokument potwierdzający tożsamość i jest zwracane po 

zdaniu sprzętu sportowego, a dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przetwarzane w żadnym 

innym celu niż wyżej wskazany. Aby uniknąć podania fałszywych danych osobowych, pracownik 

MOSIR ŻORY ma prawo zweryfikować poprawność wpisanych danych z dokumentem tożsamości. 

 Oświadczenie jest dokumentem wielokrotnego użytku. 

Imię i nazwisko: 

 

 

PESEL: 

 

 

Pełny adres: 

 
 

Numer telefonu (dobrowolnie): 

 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą. 

Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Na podstawie art. 6 ust.1 i 7 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, 

oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.2019 

poz.1231 z późn.zm.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu możliwości 

zastawienia powyższego dokumentu za wypożyczenie sprzętu sportowego. 

 

 Ja niżej podpisana/y  oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli 

chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas korzystania z Lodowiska. Zdaję sobie sprawę, że 

mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez pracowników 

MOSiR Żory istnieje ryzyko zakażenia. Jestem świadomy możliwości zakażenia. Oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z regulaminem Lodowiska oraz wypożyczalni łyżew i zawartymi w nim zasadami 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na Lodowisku i wypożyczalni 

łyżew  i obowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że zobowiązuję się do poznania i 

przestrzegania podstawowych zasadach reżimu sanitarnego, przestrzegania zasad higieny zasłaniania 

nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz dystansu społecznego. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną 

za stan mojego zdrowia podczas korzystania z Lodowiska i wypożyczalni łyżew. Niniejszym 

oświadczam, że żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie 

przebywa na kwarantannie ani nie zarządzono w stosunku do nich żadnych innych środków związanych 

z COVID-19 oraz że nie miałam/łem  kontaktu z taką osobą.  

……………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 
36A, 44-240 Żory 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą na podstawie na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO w celu możliwości zastawienia powyższego dokumentu za wypożyczenie łyżew. Przetwarzanie Pani/Pana danych 
pozwala nam na dopełnienie obowiązki prawnego, mówiącego o zakazie zatrzymywania jakichkolwiek dokumentów 
tożsamości jako zastawu za sprzęt sportowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach upoważnieni zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO) do przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 i 
zostaną do Pani/Pana zwrócone w momencie zwrotu wypożyczonych łyżew. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 
– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one 
nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem Danych Osobowych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

8) Podanie danych osobowych do spełnienia powyższego celu jest wymogiem obligatoryjnym, warunkiem 
wypożyczenia łyżew. W przypadku niepodania Pani/Pana danych osobowych Administrator ma prawo odmówić 
wypożyczenia łyżew. 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 
36A, 44-240 Żory 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą na podstawie na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO w celu możliwości zastawienia powyższego dokumentu za wypożyczenie łyżew. Przetwarzanie Pani/Pana danych 
pozwala nam na dopełnienie obowiązki prawnego, mówiącego o zakazie zatrzymywania jakichkolwiek dokumentów 
tożsamości jako zastawu za sprzęt sportowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach upoważnieni zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO) do przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 i 
zostaną do Pani/Pana zwrócone w momencie zwrotu wypożyczonych łyżew. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 
– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one 
nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem Danych Osobowych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

8) Podanie danych osobowych do spełnienia powyższego celu jest wymogiem obligatoryjnym, warunkiem 
wypożyczenia łyżew. W przypadku niepodania Pani/Pana danych osobowych Administrator ma prawo odmówić 
wypożyczenia łyżew. 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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