
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA  

W „BIEGU WIOSENNYM” – 29.03.2020 

 
…………………………………………………………..  
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………….................. urodzonego …....................... 
      (imię i nazwisko)     (data urodzenia) 

w „Biegu Wiosennym” na dystansie 7,5 km odbywającego się w dniu 29.03.2020 r. w Bilczy. 
Oświadczam, że moje dziecko posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do 
udziału w imprezie sportowej, oraz że bierze w niej udział za moją wiedzą i odpowiedzialnością. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i wypełniłem/am formularz 
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
 

…..........................................................................................  
       data, podpis rodzica (opiekuna) 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej zgodzie dla potrzeb związanych z organizacją 
„Biegu Wiosennego - 29.03.2020 r.” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn zm) 
oraz ROZPORZĄDZENIEM 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. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas 
organizacji „Biegu Wiosennego - 29.03.2020 r.” w postaci fotografii cyfrowej przez Stowarzyszenie „NASZ REGION”, w tym za 
pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia „NASZ REGION” oraz Urzędu Gminy w Obrazowie pod adresami 
www.stowarzyszenienaszregion.pl oraz www.obrazow.pl oraz profilu społecznościowego Facebook. Oświadczam, że 
bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promocji i na potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia „NASZ 
REGION” nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej zgodzie jest Stowarzyszenie „NASZ REGION”, Obrazów 121, 
27-641 Obrazów; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „NASZ REGION” jest możliwy za pomocą adresu 
naszregionst@gmail.com; 
3) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji „Biegu Wiosennego - 29.03.2020 r.” 
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

http://www.obrazow.pl/
https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/349-dobra-osobiste.html
mailto:naszregionst@gmail.com

