
 
 

......................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 

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

PESEL dziecka 
 

......................................................................... 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego* 

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

PESEL rodzica/ opiekuna prawnego* 
 

......................................................................... 
numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego* 

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

adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego* 
 
 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego* 
 

Ja, niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że: 
1. jestem rodzicem/ opiekunem prawnym* w/w dziecka oraz wyrażam zgodę na udział w/w dziecka w zajęciach 

sportowych w ramach programu „Tenis 10 — Narodowy program upowszechniania tenisa – Rakiety LOTOS’u“ 
prowadzonego przez Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie (PZT). 

2. w/w dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych oraz testach 
sprawnościowych realizowanych w ramach w/w programu. 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych w/w dziecka przez Polski 
Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konduktorska 4/10, 00-775 Warszawa oraz klub 
organizujący testy i zajęcia w celu realizacji programu „Tenis 10 — Narodowy program upowszechniania tenisa 
– Rakiety LOTOS’u“, tj. (pełna nazwa klubu) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych dziecka w postaci danych zdrowotnych obejmujących 
wyniki testów sprawnościowych w/w dziecka przez PZT oraz klub organizujący testy i zajęcia w ramach 
programu  „Tenis  10  —  Narodowy  program   upowszechniania   tenisa   –   Rakiety   LOTOS’u“,   tj.   (nazwa 
klubu)……………………………………………………………………………………………………., w celu 
prowadzenia badań naukowych oraz publikowania badań naukowych; do opublikowania wyników w/w badań 
naukowych zostaną wykorzystane wyłącznie dane anonimowe uniemożliwiające identyfikację dziecka. 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie wyników testów sprawnościowych mojego dziecka do Narodowej Bazy 
Talentów: https://www.narodowabazatalentow.pl/ 

5. zostałem poinformowany o: możliwości wycofania zgód, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, w każdym czasie 
za pośrednictwem pisemnego oświadczenia doręczonego PZT; o osobie Inspektora Ochrony Danych PZT oraz 
o możliwości złożenia skargi do GIODO w sytuacji uznania, że przetwarzanie w/w danych osobowych narusza 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w/w 
dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu „Tenis 10 — Narodowy program 
upowszechniania tenisa –  Rakiety  LOTOS’u”  prowadzonego  przez  Polski  Związek  Tenisowy  z siedzibą  w 
Warszawie, w tym na stronie internetowej PZT prowadzonej pod adresem: http://www.pzt.pl/, https://tenis10.pl/ 
oraz http://www.nput.pl/ i na profilu społecznościowym Tenis 10 oraz PZT prowadzonym na portalu 
facebook.com w ramach następujących pól eksploatacji: 
a) publiczne wystawienie, wyświetlanie, publikowanie, nadawanie, reemitowanie; 
b) wprowadzanie do pamięci komputera; 
c) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 
7. Zostałem poinformowany i jestem świadomy obowiązku uczestnictwa mojego dziecka w Narodowym Dniu 

Tenisa 2022, którego tegoroczna edycja odbędzie się w 10 (lub 12) miastach w Polsce (obecność w 
mieście najbliższym klubowi) we wrześniu 2022, podczas którego odbędą się drużynowe rozgrywki 
Talentiady. 

8. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, iż maksymalna, dopuszczalna ilość nieobecności 
nieusprawiedliwionych na zajęciach w ramach programu wynosi DWA zajęcia na „sezon”, tj. DWIE 
nieobecności w okresie od 01.04*. (* w zależności, kiedy dana grupa rozpoczyna zajęcia) do 30.09.2022 
oraz w następnym sezonie DWIE nieobecności od 1.10.2022 do 31.12.2022. Po przekroczeniu liczby 
dopuszczalnych nieobecności nieusprawiedliwionych moje dziecko może stracić miejsce w programie.Za 
nieobecność usprawiedliwioną uznawana jest choroba dziecka. 

9. Tegoroczna edycja Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU rozpoczęła się 
jeszcze w lutym (do wykorzystania było 6h/grupę na okres (nie na miesiąc) luty – marzec) w niepełnym 
wymiarze godzin, natomiast właściwy program rusza 1 kwietnia i potrwa do końca grudnia 2022.  

 



Zajęcia mogą odbywać się również w okresie wakacyjnym – w zależności od możliwości klubu. Terminy 
zajęć wyznacza klub. Sezon letni trwa od 1 kwietnia 2022 do 30 września 2022, sezon zimowy trwa od  
1  października do 31 grudnia 2022. 

10. Zostałem poinformowany i mam świadomość, iż w miesiącach STYCZEŃ – MARZEC 2023 program zajęć 
bezpłatnych może być zawieszony (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od klubu – okres składania 
wniosków ministerialnych na kontynuację programu). Kontynuacja może mieć miejsce od kwietnia  2023. 

 
 
 
 
 
 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić . 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922) przyjmuję do wiadomości, 
że: 
• administratorem danych osobowych jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4/10, 00—775 Warszawa; 
• dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z prowadzeniem przez Polski Związek 

Tenisowy programu „Tenis 10 — Narodowy program upowszechniania tenisa – Rakiety LOTOS’u”, 
• podane dane mogą zostać przekazane Ministerstwu Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 14 00—082 Warszawa oraz 

klubowi prowadzącemu zajęcia w ramach programu „Tenis 10 — Narodowy program upowszechniania tenisa – Rakiety LOTOS’u“, tj. (adres i 
nazwa 
klubu)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w 
programie „Tenis 10 — Narodowy program upowszechniania tenisa – Rakiety LOTOS’u“, 

• posiada Pan/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również złożenia sprzeciwu wobec ich przekazania innym 
podmiotom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


