ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA
W 51. BIEGACH GRYFITÓW
Ja …................................……………………………………………………………………………………………………….................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego, nr telefonu)
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym syna/córki/ wychowanka/wychowanki*
…................................……………………………………………………………………….......……………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel osoby będącej pod opieką)
Wyrażam zgodę na jej/jego* uczestnictwo oraz informuję, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w imprezie sportowej – 51. Biegi Gryfitów, które odbędą się 16.09.2022 r. na Stadionie
Miejskim w Pyrzycach.
Jednocześnie oświadczam, iż i jest mi znany regulamin zawodów, do którego nie wnoszę uwag,
a niepełnoletni bierze w nich udział na moją odpowiedzialność.
....................................................………………………….
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa dziecka
w imprezie biegowej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych swoich i uczestnika 51. Biegów Gryfitów
Wyrażam zgodę (na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO) na przetwarzanie moich danych
osobowych (tj. imię i nazwisko, nr telefonu) oraz danych osobowych mojego dziecka (tj. imię
i nazwisko, pesel, adres zamieszkania), w celu uczestnictwa w 51. Biegach Gryfitów. Zostałem/-am
poinformowany/-a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści
danych oraz ich poprawienia. Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażoną zgodę mogę w każdym czasie
wycofać poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją biegów i zobowiązań z tego
wynikających.
....................................................……………………
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Zgoda na upowszechnianie wizerunku w związku z realizacją imprezy biegowej
Oświadczam, że stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
w materiałach promocyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych oraz w Internecie, w tym m.in.
na stronach i profilach Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminy Pyrzyce, partnerów/ sponsorów
i instytucji/organizacji, z których pochodzi dofinansowanie. Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażoną
zgodę mogę w każdym czasie wycofać poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz że
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

..............................................…………………………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

