
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w: 

XXVIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

Czechowice-Dziedzice, 11 listopada 2019 roku. 

Bieg główny na dystansie 10 km. 
 

Nazwisko rodzica/opiekuna:  

Imię rodzica/opiekuna:  

Ulica:  

Kod Miasto:   

Telefon rodzica/opiekuna:  

Imię dziecka/podopiecznego:  

Nazwisko dziecka/podopiecznego:  

Data urodzenia dziecka/podopiecznego:  

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mojego podopiecznego w XXVIII Biegu Niepodległości w Czechowicach-

Dziedzicach, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 roku w godzinach 13:00-14:30. 

Oświadczam, iż w dniu XXVIII Biegu Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach, 11 listopada 2019 roku moje dziecko/podopieczny 

jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do udziału w zawodach (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

12.09.2001 r. Dz. U. nr 101).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu 

i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji dotyczących 

o organizowanych imprezach. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner Czechowice-Dziedzice. 
Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie MTS Winner w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-
Dziedzicach przy ulicy Sobieskiego 48. Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Art.6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO) i wynika  z przepisów prawa. MTS Winner jest administratorem Pani/Pana 
danych osobowych. Podanie danych w celu startu w zawodach jest dobrowolne, jest wymogiem organizacyjnym i niepodanie ich 
uniemożliwia udział w zawodach. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby 
upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. Pani/Pana dane mogą być przekazywane 
dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. Dane będą przetwarzane do 
momentu ogłoszenia ostatecznych wyników zawodów. Ma Pani/Pan prawo żądania od MTS Winner. dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego. 

Niniejsze oświadczenie będzie honorowane w Biurze Zawodów wyłączanie po okazaniu 

kserokopii dowodu tożsamości rodzica/opiekuna (do wglądu, weryfikacja danych). 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………..……. 
 Data i podpis rodzica/opiekuna zgodny z podpisem na dowodzie tożsamości 


