Jaki jest cel Programu Skaut? Celem programu jest obserwacja stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, a także
identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz umożliwienie im skorzystania z ofert i wsparcia klubów i
związków sportowych. Program Skaut jest realizowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Program
jest finansowany ze środków publicznych.

w szczególności w celu nawiązania kontaktu w przypadku zgłoszenia przez klub sportowy/związek
sportowy zainteresowania współpracą z moim dzieckiem, a także w celu uzyskania dostępu do
wyniku prób sprawnościowych mojego dziecka w Narodowej Bazie Talentów.

Jak jest realizowany Program Skaut? Specjalnie wyselekcjonowani skauci przeprowadzają w szkołach testy
sprawnościowe. Wyniki tych testów będą wprowadzane do Narodowej Bazy Talentów – platformy internetowej
administrowanej przez Operatora krajowego. Anonimowe wyniki testów będą widoczne dla zarejestrowanych
użytkowników platformy internetowej Narodowa Baza Talentów takich jak związki czy kluby sportowe. Służy to m.in.
wyłanianiu przez te organizacje talentów sportowych. Wskazane podmioty nie mają dostępu do danych dziecka takich
jak imię i nazwisko czy szkoła, do której ono uczęszcza. W przypadku, gdy dany związek lub klub sportowy będzie
zainteresowany rozpoczęciem współpracy z dzieckiem, skontaktuje się na podany poniżej przez Państwo adres mailowy,
który zostanie udostępniony przez Operatora krajowego.

IV. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także ponieważ jest to niezbędne do wykonania przez Operatora
krajowego zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).

Czy rodzic może zapoznać się z wynikami testów sprawnościowych? Program Skaut daje możliwość zapoznania się
z wynikami testów sprawnościowych jakie uzyskało Państwa dziecko. Jest to możliwe tylko po aktywacji linka, który
przy rejestracji na stronie www.programskaut.pl zostanie przesłany na podany przez Państwa poniżej adres
mailowy.
Więcej informacji na temat Programu Skaut (w tym regulamin) możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej
www.programskaut.pl

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu Skaut
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………
Szkoła, do której uczęszcza dziecko: ……………………………………………………………………….
Data urodzenia dziecka: …………………………………………………………………………………….
Adres e-mail przedstawiciela ustawowego (opcjonalnie): ………………………………………………….
1. Niniejszym ja, niżej podpisana/ny* …………………………………………………… [imię i nazwisko
przedstawiciela ustawowego] oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka
…………………………………………………………………[imię i nazwisko dziecka] oraz oświadczam,
że wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w testach sprawnościowych w ramach Programu Skaut.
2. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych organizowanych w ramach Programu Skaut.
3. Przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
I. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka takich jak: imię i nazwisko, data
urodzenia, nazwa szkoły, przynależność do klubu sportowego, płeć, wzrost, masa ciała, wyniki
prób sprawności fizycznej jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Warszawie przy ul. Trylogii 2/16 (dalej „Operator krajowy”). Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych: iodo@insp.waw.pl.
II. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane za moją zgodą w celu realizacji Programu Skaut, a także
w celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z Programem Skaut,
w tym w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz
ewaluacji ich wyników w Narodowej Bazie Talentów.
III. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia zgód w imieniu
uczestników Programu Skaut, jak również w celach kontaktowych związanych z realizacją Programu,

V. Podanie moich danych i danych mojego dziecka jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Skaut. Podanie moich danych
osobowych takich jak mój e-mail jest dobrowolne, a ich brak podania nie ogranicza możliwości
uczestnictwa w Programie Skaut mojego dziecka.
VI. Podane dane mogą zostać przekazane Ministrowi Sportu i Turystyki – dysponentowi środków
finansowych zgromadzonych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego finansowany
jest Program Skaut, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad Programem Skaut.
VII. Okres przetwarzania danych przez Operatora krajowego zależy od celu przetwarzania. Co do
zasady, dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe umieszczone
w Narodowej Bazie Talentów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres funkcjonowania
Narodowej Bazy Talentów.
VIII. Mam prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz do danych osobowych dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
IX. W każdej chwili mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie,
w jakiej jej udzieliłem. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w niniejszym
oświadczeniu oraz danych wpisywanych do Narodowej Bazy Talentów w celach wskazanych w niniej-szym
oświadczeniu.
__________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jakich jak imię
i nazwisko, adres e-mail:
TAK/NIE*
w celach kontaktowych związanych z realizacją Programu, w szczególności w celu nawiązania kontaktu
w przypadku zgłoszenia przez klub/związek sportowy zainteresowania współpracą z moim dzieckiem
TAK/NIE*
w celu uzyskania dostępu do wyniku prób sprawnościowych mojego dziecka w Narodowej Bazie Talentów
__________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego
*zaznaczyć właściwe

