
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów*  
na udział w VII edycji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

 

 

 

……………………………………………………   ……………………….. 
NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/OPIEKUNA*          nr telefonu kontaktowego 

 

 

…………………………………….   

DATA URODZENIA DZIECKA 
 

 

Stwierdzam niniejszym własnoręcznym podpisem, że dziecko/podopieczne* 

 

…………………………………………………..………………………………… 

(imię nazwisko dziecka) 

 

jest zdrowa(y) i wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w VII edycji „Tropem Wilczym. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 11 000 metrów w dniu 3 lutego 2019 roku. 

Przyjmuję do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z aktywnością ruchową i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami. Nie mam żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału mojego dziecka w  powyższych zawodach sportowych.  

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu, w pełni go akceptuję               

i zobowiązuję do jego przestrzegania. 

 

  

…………………..   ………………………………………………. 

Miejscowość, data   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 (niepotrzebne skreślić٭)
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku  

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych  

w siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Został powołany Inspektor Danych 

Osobowych kontakt mail: alicja.letkiewicz-sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl 

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO w celu 

organizacji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” . 
 

Państwa wizerunek może zostać udostępniony wydawcy Gazety Aleksandrowskiej. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres konieczny dla organizacji biegu tj. do 1 kwietnia 2019 r. Po tym terminie dane 

zostaną usunięte.  



Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia. 

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla organizacji wydarzenia „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 
 

 

 

(-) Andrzej Olszewski 

Administrator Danych Osobowych  

 


