
W celu zgłoszenia Państwa dziecka do zajęć sportowych 
prosimy o podanie następujących danych osobowych oraz 
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

Wypełniając, podpisując oraz przekazując niniejszy formularz Warcie Poznań 
S.A. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
w celu organizacji zajęć sportowych z  udziałem Państwa dziecka. Podanie 
przedmiotowych danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa 
Państwa dziecka w  zajęciach sportowych. Zgoda może być przez Państwa  
w każdej chwili cofnięta. Celem potwierdzenia zgody, prosimy o zaznaczenie 
kratki znakiem X.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska 
oraz roku urodzenia Państwa dziecka przez Wartę Poznań S.A. w celach mar-
ketingowych, w tym w szczególności do zamieszczania zdjęć Państwa dziecka 
oraz informacji dotyczących jego ewentualnych osiągnięć na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych klubu, prosimy o zaznaczenie kratki znakiem X.

Proszę przekazać wypełnioną część ulotki 
do sekretariatu przeszkola. Sponsor główny

wspiera
Młodzieżowe 
Centra Sportu

Nazwa przedszkola

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Numer telefonu rodzica / opiekuna

Adres email rodzica / opiekuna

Karta zgłoszeniowa 
dziecka na zajęcia 
piłki nożnej



Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Wraz z początkiem nowego sezonu pił-

karskiego i roku szkolnego 2021/2022 

rozpoczynamy realizację nowego 

projektu w Akademii Warty Poznań. 

Projekt ,,Warciaki Przedszkolaki”  jest 

skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu za-

chęcenie najmłodszych do trenowania piłki nożnej pod patrona-

tem naszej Akademii.

Do udziału w projekcie  została zaangażowana doświadczo-

na kadra trenerska Akademii Warty Poznań. Chcemy powięk-

szyć naszą ,,Zieloną Rodzinę”, dlatego zapraszamy dzieci już od  

4. roku życia do gier i zabaw z piłką. Wyróżniających się zawod-

ników będziemy zapraszali  na treningi do grup wiodących w 

Akademii Warty Poznań.

Wojciech Tomaszewski 
Dyrektor Akademii Warty Poznań

Każde zajęcia to poznawanie nowych zabaw oraz zwyczajów 

panujących na treningach, jak również wprowadzanie pierw-

szych elementów nauki gry w piłkę nożną. 

Rodzaje zajęć prowadzonych przez trenerów Akademii Warty 

Poznań:

• ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej

• realizowane głównie w formie gier i zabaw ruchowych, opo-

wieści ruchowych

• ćwiczenia gwarantujące kompleksowy rozwój motoryczny 

dziecka, kształtowanie zdolności motorycznych takich jak: 

rytmizacja, równowaga, łączenie ruchów, postrzeganie

• kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała

• kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas 

współpracy w grupie.

• zajęcia będą prowadzone na terenie przedszkola

• będą się odbywały raz w tygodniu i potrwają ok. 30 minut.

Zmiany - impuls do rozwoju Co oferujemy?

Formuła zajęć

Klauzula informacyjna RODO

Łukasz Goiński
E: l.goinski@wartapoznan.pl   |   T: +48 607 728 021

Kadra trenerska

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO), informujemy, że w związku ze zgłoszeniem Państwa 
dziecka na zajęcia sportowe w przedszkolu, Administratorem Państwa danych osobo-
wych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest WARTA POZNAŃ S.A. (ul. Spychal-
skiego 34, 61-553 Poznań), zwany dalej „Warta Poznań S.A.”. 

2. Warta Poznań S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (RODO), 
czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w celu przeprowadzenia zajęć 
sportowych przez Wartę Poznań S.A. z udziałem Państwa dzieci oraz – w razie wy-
rażenia takiej zgody – w  celu marketingowym, w szczególności w celu publikowania 
informacji o  wydarzeniach sportowych z  udziałem Państwa dzieci, ich sukcesach 
i osiągnięciach oraz uczestnictwie i postawie w zajęciach sportowych, jeżeli odpo-
wiednia zgoda została w tym zakresie wyrażona. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w pkt 
2 powyżej, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i  nazwisko 
dziecka oraz opiekuna, data urodzenia dziecka , dane kontaktowe opiekuna dziecka: 
adres e-mail oraz numer telefonu, nazwa i numer przedszkola do którego uczęszcza 
Państwa dziecko. W razie wyrażenia stosownej zgody, Administrator przetwarza 
również następujące dane osobowe w celach marketingowych: wizerunek dziecka, 
imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia. Po podaniu wskazanych wyżej danych oso-
bowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Warta Poznań 
S.A. są w nim przechowywane do czasu rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach spor-
towych organizowanych przez Warta Poznań S.A., a także przez czas wymagany 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest Warta Poznań S.A. oraz 
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także pod-
mioty, z którymi Warta Poznań S.A zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgo-
dy w celach marketingowych mogą być udostępniane do publicznej wiadomości osobom 
trzecim, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych Klubu.

5. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych da-
nych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa 
w zajęciach sportowych, umożliwiającym ich prawidłowe przeprowadzenie. Niepodanie 
wymaganych danych osobowych przy zgłaszaniu uczestnictwa uniemożliwia prawidło-
we przeprowadzenie zajęć z udziałem Państwa dziecka.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji między-
narodowej. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podpis rodzica / opiekuna


