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ANKIETA 

zajęć nauki pływania 

 

 Jakie są przesłanki dla których Pani/Pana dziecko winno uczestniczyć 

w zajęciach nauki pływania ? Zdrowotne / Poprawa umiejętności 

pływania / Integracja społeczna inne (jakie ?)  

…........................................................................*  

 

 Czy Pani/Pana dziecko/podopieczny umie pływać ? Tak / Nie / Słabo *  

 

3 Jak długo dziecko/podopieczny uczestniczy w zajęciach nauki 

pływania? nie uczestniczyło / 1 rok / 2 lata / 3 lata i więcej *  

 

4 Czy dziecko/podopieczny lubi zajęcia ruchowe w wodzie ? Tak / Nie * 

 

 

 

O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zgłoszenia jest 

wypełnienie deklaracji udziału i dostarczenie jej w terminie do 22 sierpnia 2022 r. do 

biura Włocławskiego WOPR w godzinach 9:00-15:00 znajdującego się we Włocławku 

przy ulicy Wysokiej 12. 

 

 

 

 

 

 

* Proszę skreślić nieprawidłową odpowiedź 
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Deklaracja uczestnictwa dzieci kl. IV-VIII oraz niepełnoletnich 

uczniów szkół ponadpodstawowych w bezpłatnych zajęciach nauki 

pływania organizowanych przez Włocławskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe we Włocławku 

 

Włocławek, dnia ………………2022 r.  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  

………………………………………………………….. 

Telefon szybkiego kontaktu 

 …………………………………………………………. 

Adres e-mail 

 …………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki / podopiecznego*  

………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i Nazwisko) 

Wiek dziecka …………………  

w bezpłatnych zajęciach nauki pływania  

Informuję, że syn / córka / podopieczny*: 

 − choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby 

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

− zażywa / nie zażywa* na stałe leki 

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

− jest uczulony (a) / nie jest uczulony(a)* na 

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

W dniach, kiedy będą się odbywały zajęcia pływania:  

 Zobowiązuję się doprowadzić dziecko/podopiecznego do miejsca organizacji zajęć, 

tj. na teren Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego/Krytej Pływalni „Delfin” we 

Włocławku, a po zakończonych zajęciach odebrać dziecko/podopiecznego. 
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 Podczas trwania zajęć zobowiązuję się przebywać na terenie miejsca organizacji 

zajęć, tj. na terenie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego/Krytej Pływalni „Delfin” we 

Włocławku lub być dostępnym pod podanym w deklaracji numerem telefonu (telefon 

szybkiego kontaktu) 

 Upoważniam Pana/Panią ………………………………………………………………… 

legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym nr…………. seria………………. 

do odbioru mojego dziecka/podopiecznego po zakończonych zajęciach nauki 

pływania. 

  Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka/podopiecznego po 

zakończonych zajęciach nauki pływania do domu. Inne, istotne informacje, które 

rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi zajęć nauki pływania o swoim 

dziecku/ podopiecznym ………………………………...................................................... 

Oświadczam, iż: 

 − wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez 

moje dziecko/podopiecznego w trakcie trwania zajęć pływania; 

− nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia mojego dziecka / 

podopiecznego* w zajęciach ruchowych na basenie;  

− zapoznałem się / zapoznałam się* i przyjmuję do wiadomości oraz stosowania 

postanowienia zawarte w „Regulaminie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla dzieci 

oraz osób dorosłych organizowanych przez Włocławskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe we Włocławku”; 

– Regulamin do pobrania na stronie Włocławskiego WOPR www.woprwloclawek.pl  

− Udzielam Włocławskiemu WOPR z siedzibą we Włocławku przy ul. Wysokiej 12 

nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mojego 

dziecka/podopiecznego* powstałych w ramach prowadzonych zajęć zgodnie z ustawą 

z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1062 ze zm.). Zgoda obejmuje zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych 

Włocławskiego WOPR oraz ANWIL S.A. (sponsora tytularnego lekcji pływania) a także 

publikacje w gazetach, czasopismach, portalach internetowych, folderach 

reklamujących działalność Włocławskiego WOPR oraz ANWIL S.A. i informujących o 

zakresie i przedmiocie tego projektu.  

Powyższa zgoda bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności 

każdorazowego zatwierdzania wykorzystania  wizerunku mojego dziecka, obejmuje 

także wykorzystywanie fragmentów fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i 

kompresji. Uprawnienie powyższe Włocławski WOPR może przenieść na osoby 

trzecie. 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam:  

…………………………………………………… 

(własnoręczny podpis rodziców/opiekunów) 
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Obowiązek informacyjny w związku z udziałem w bezpłatnych zajęciach nauki 

pływania i przekazaniem danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włocławskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wysokiej 12, 87-800 

Włocławek. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: ul. Wysokiej 12, 87-800 Włocławek lub drogą mailową pod adresem 

woprwloclawek@wp.pl.  

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).  

3. Przetwarzanie danych Pani/Pana dziecka odbywa się w związku z:  

a) wykorzystaniem wizerunku dziecka do promocji zajęć m.in. na stronie internetowej 

Administratora, Facebooku Administratora i sponsora oraz innych portalach 

społecznościowych, a także wywieszeniu zdjęć w placówce Administratora – art. 6 ust. 

1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody i zgodnie z 

przepisami dotyczącymi archiwizacji; 

b) udziałem w bezpłatnych zajęciach nauki pływania organizowanych przez Rejonowe 

Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku – art. 6 ust. 1 

lit. b, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dane będą przetwarzanie przez 5 lat od zakończenia 

danego zadania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

4. Przetwarzanie danych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) przekazywania informacji o działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – 

dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 

b) udziału Pani/Pana dziecka w bezpłatnych zajęciach nauki pływania organizowanych 

przez Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku – art. 6 

ust. 1 lit. b RODO – dane będą przetwarzanie przez 5 lat od zakończenia danego 

zadania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej 

c) nawiązania kontaktu związanego z realizacją zajęć – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane 

będą przechowywane do czasu trwania zajęć.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności sponsorowi zajęć (ANWIL S.A.), dostawcom usług internetowych, do 

Facebook’a.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w zajęciach 

organizowanych przez Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia 

udziału w zajęciach.  

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Ja, ……………………………………………….. wyrażam zgodę na:  

 na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*.  

 

Ja, ………………………………………………. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na 

przesyłanie informacji o działalności Włocławskiego WOPR.   

 

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

   /Miejscowość, data/       /podpis/  

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego*  

 

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

/Miejscowość, data/   /podpis rodzica/opiekuna prawnego/     

osoby sprawującej pieczę zastępczą  

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

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

/Miejscowość, data/        /podpis/  

 

 

 

* Proszę skreślić nieprawidłową odpowiedź 
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OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka/podopiecznego ……………………………………….. 

utrwalonego podczas bezpłatnych lekcji pływania (organizowanych przez Włocławskie WOPR, 

których Sponsorem jest ANWIL S.A.) na fotografiach/materiałach video określonych poniżej, 

przez ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku ul. Toruńskiej 222, (dalej: ANWIL S.A.) oraz 

podmioty zależne. Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania lub rozpowszechniania przez 

ANWIL S.A. oraz podmioty zależne wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego 

na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności promocyjnej, 

reklamowej, marketingowej i innej podobnej w takich materiałach jak w szczególności: 

wydawnictwa firmowe drukowane i elektroniczne (min. broszury, foldery, ulotki, raporty, gazeta 

wewnętrzna), w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i 

intranetowej (m. in. na stronie korporacyjnej ANWIL S.A., w środkach masowego przekazu 

(np. fotografie ilustrujące treści firmowe związane z ANWIL S.A.), a także dla innych celów 

związanych z komunikacją korporacyjną oraz komunikacją HR w ANWIL S.A. w materiałach 

przekazywanych za pośrednictwem sieci elektronicznej oraz w formie drukowanej, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. Powyższa zgoda obejmuje także wykorzystywanie 

fragmentów fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. Jednocześnie oświadczam, 

że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego nie jest ograniczone prawami osób trzecich.  

 

……………………………………………..  

Data, imię i nazwisko (czytelnie)  

 

 

 


