
Formularz opiekuna niepełnoletniego uczestnika Imprezy Biegowej

IV BIEG WILCZYŃSKI 
Wilczyn, 02.06.2019 r.

PŁEĆ

[  ] M    [  ] K

IMIĘ 

NAZWISKO

ROK URODZENIA

KLASA / SZKOŁA / PLACÓWKA

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczam,  że dopuszczam  moje  dziecko  do  udziału  w  Imprezie  Biegowej
IV BIEG WILCZYŃSKI na własną odpowiedzialność.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Imprezy Biegowej.
3. Na podstawie par. 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001

r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w Imprezie Biegowej IV Bieg Wilczyński,
a  w  szczególności  nie  występują  u  niego  przeciwwskazania  zdrowotne  do  udziału  w  tych
zawodach.

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA / NR DOMU / NR LOKALU

KOD POCZTOWY / MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU W RAZIE WYPADKU 

DATA 

CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO



Klauzula informacyjna

W związku  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  (Dz.  U.  UE  L  119  s.1)  -  zwanym  dalej  „Rozporządzeniem”
informuje się, że:

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wilczyn z siedzibą:
ul.  Strzelińska  12  D,  62-550  Wilczyn,  zwany  dalej  Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Inspektorem  ochrony  danych  u  Administratora  jest  Ewa  Galińska,
e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  z  organizacją
imprezy „Bieg Wilczyński” oraz w celach promocji gminy i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8. Podanie  danych  jest  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  imprezie,  w  przypadku
niepodania danych udział w „Biegu Wilczyńskim” jest niemożliwy.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3.  przenoszenia danych,

4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Administratora  danych
osobowych przez okres  trwania biegu,  a  następnie w celach archiwalnych na czas
zgodny  z  obowiązującymi  przepisami,  bądź  do  czasu  cofnięcia  przez  Panią/Pana
zgody.

13. Administrator  nie  będzie  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego.

mailto:inspektor@osdidk.pl


ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Po  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  RODO  dla  uczestników  biegu,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych

osobowych, tj. Wójta Gminy Wilczyn, 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(RODO), 

w celu:  przeprowadzenia  i  realizacji  biegu,  wyłonienia  zwycięzców i  przyznania  nagród,

wypełniania  obowiązków  prawnie  ciążących  na  Administratorze,  w  tym w  szczególności

obowiązku przesyłania lub raportowania  określonych prawem danych osobowych,  w celu

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub

stronę trzecią,  wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem oraz bieżącej

korespondencji,  w  celu  administracyjnym,  wewnętrznym,  rachunkowym,  księgowym oraz

archiwizacji.

Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także

prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  przez  Urząd  Gminy  Wilczyn  i  GOK  Wilczyn

mojego  wizerunku  utrwalonego  podczas  „Biegu  Wilczyńskiego”  w  dniu  02-06-2019  r.,

którego byłam/em uczestnikiem, na stronie wilczyn.pl, wilczyn.naszgok.pl oraz facebooku w

celu ogłoszenia wyników, promocji oraz relacji wydarzenia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

….….........................................................
                   (data i podpis uczestnika)


