
 
 
 

 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA PRZYSTĄPIENIE DO PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ – MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH 

 

Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów prawnych* 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych* 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Telefony kontaktowy rodziców / opiekunów prawnych* 

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

Wyrażam zgodę na udział syna / córki / podopiecznego/podopiecznej * w próbach sprawności fizycznej 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………....... 
 

(imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego/podopiecznej) 
 

Próby sprawności fizycznej organizowane są przez ZS MSG w Myślenicach w ramach postępowania 

rekrutacyjnego do oddziału sportowego II Liceum Ogólnokształcącego. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do prób sprawności fizycznej oraz ich 

terminem, a także z zasadami rekrutacji do oddziału sportowego w ZS MSG w roku szkolnym 2022/2023. 

 

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

data i podpisy rodziców 

 

 

Jednocześnie oświadczam,  że  moje  dziecko  ………………………………………………………….  jest  zdrowe  i  nie  ma 

przeciwwskazań do przystąpienia do prób sprawności fizycznej w dniu ……………………….. r., co zostało 

poświadczone stosownym dokumentem (zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do nauki  

w oddziale sportowym) oraz biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu 

podczas testu sprawnościowego. 

 

 

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

data i podpisy rodziców 

* niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Dane osobowe przetwarzane są 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 (dalej RODO). 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, 

ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@zsp.edu.pl, 
 tel. 122720820. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w procesie rekrutacyjnym 
do oddziału sportowego. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów wykonawczych oraz zadań statutowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w 
zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub 
inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb rekrutacji. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez Administratora będzie skutkować niezrealizowaniem Pani/Pana wniosku. 
10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub prawo ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
………………………..………………. 

          data i podpis 
 

mailto:iod@zsp.edu.pl

