Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w organizowanych przez Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej zawodach sportowych
I.

Ja, niżej podpisany/na ................................................................................................................
(imię i nazwisko, kontakt: telefon)
rodzic/opiekun prawny* ..……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, wiek, adres)
wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* zawodach sportowych
-XXVIII Biegach Pamięci gen. F. Kleeberga, które odbędą się w dniu 25.04.2018
w Woli Gułowskiej.
Jednocześnie oświadczam, że nie będę rościć sobie prawa do odszkodowania w
wyniku jakiegokolwiek uraz u podczas zawodów.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
na udział w zawodach.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w
stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o
hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów zawodów danych osobowych
mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, telefonu, e-maila) w celach
wynikających z organizacji zawodów zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

III.

Wyrażam/ Nie wyrażam* zgody na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego
dziecka utrwalonego podczas zawodów sportowych, którego było uczestnikiem, na stronach
internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów
zawodów.

IV.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na podawanie do publicznej wiadomości imienia
i nazwiska dziecka w związku z udziałem w/w zawodach w informacjach o wynikach
zawodów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego
Kleeberczyków w Woli Gułowskiej z siedzibą w Woli Gułowskiej 68, 21-481 Wola Gułowska
Inspektor Danych osobowych Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej - kontakt iod@adamow.pl
Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach
internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa
Ochrony Danych Osobowych.
Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

................................................................
Czytelny podpis rodzica
/Opiekuna prawnego uczestnika konkursu
*zaznacz właściwe

.......................................
Miejscowość i data

