
 

        Toruń, dnia ................................. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisana 

 

 ...................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

decydując się na udział w zajęciach kursu samoobrony dla studentek Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałam się z regulaminem kursu samoobrony dla studentek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.. 

2. Nie występują znane mi przeciwwskazania lekarskie dla uczestniczenia przeze mnie w zajęciach  

z zakresu samoobrony oraz nie przyjmuję leków mogących oddziaływać negatywnie na moje reakcje lub 

stan zdrowia w związku z wykonywaniem ćwiczeń na zajęciach. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub 

zaniechań spowodowane zachowaniem uczestnika kursu niezgodnym z wydanymi poleceniami i 

informacjami przekazanymi przez instruktora lub realizowanym bez uzyskania zgody instruktora. 

4. Przyjmuję na siebie obowiązek ubezpieczenia siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Toruniu zawartych  

w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia samoobrony. 

6. Wyrażam zgodę na fotografowanie mnie, jako uczestnika kursu dla studentek Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej na stronach internetowych Straży 

Miejskiej w Toruniu; Urzędu Miasta Torunia oraz w mediach lokalnych w celu zilustrowania informacji 

o odbytym szkoleniu.  

 

 

 

............................................... 
(podpis kandydata na szkolenie) 

 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA KURS SAMOOBRONY 
(czytelnie, drukowanymi literami lub komputerowo) 

 

 

imię .............................................................................................................................................. 

nazwisko ..................................................................................................................................... 

data urodzenia ............................................................................................................................. 

adres, ul. ...................................................................................................................................... 

miasto  ......................................................................................................................................... 

kod pocztowy .............................................................................................................................. 

telefon .......................................................................................................................................... 

data wypełnienia deklaracji ......................................................................................................... 

adres e – mail ............................................................................................................................... 

 

 

        ………………………………………… 

      

        ( podpis kandydata na szkolenie) 



  

Klauzula informacyjna: 

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

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Komendant Straży Miejskiej w Toruniu z siedzibą w Toruniu ul. Grudziądzka 157. 

Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby:  

 ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń 

 e-mail: sekretariat@ strazmiejska.torun.pl 

 telefonicznie 566574212. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możecie Państwo się z nim 

kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@strazmiejska.torun.pl . 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania celów i zadań zajęć kursu samoobrony dla studentek Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, 

2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych 

nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty kontrolujące 

administratora, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 

Twoje dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy.  

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 

przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić 

może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany  

w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, nie dłużej niż 31.2.2025 r. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

 dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO; 

 sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: 

 wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

 dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez 

administratora  przed jej cofnięciem 

5. Podanie danych: 

1) jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach 

kursu samoobrony dla studentek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,   

2) w zakresie gdzie na podstawie prawa działa administrator przetwarzanie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, 

3) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych 

osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku, kontaktu z Tobą za 

pomocą nr telefonu, adresu email. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie 

Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

7. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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