Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach

……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………………………………………………………………………
Adres

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego:

……………………………………………………………
tel. kontaktowy

………………………………………………………………………………………..…………………………..
imię i nazwisko dziecka,
nr telefonu

w Marszach na Orientację:

- "Mikołajkowe MnO" odbywającą się 4 grudnia 2021 r. w miejscowości Grzegorzówka
organizowane przez Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Działając w imieniu własnym oraz małoletniego:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Zawodów.
2. Oświadczam, że nie ma ukrytych przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko / podopieczny uczestniczyło w w/w zawodach
organizowanych przez Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i
życia mojego dziecka/podopiecznego, a szczególnie: wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej
pomocy.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych dla
potrzeb niezbędnych do rekrutacji i realizacji w/w zawodów (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych).
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas zawodów organizowanych przez
Stowarzyszenie oraz wykorzystanie nieodpłatnie tego wizerunku w mediach i/lub materiałach reklamowych, na stronie internetowej oraz
portalach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst
jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że:
• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych, w tym w celu brania
udziału w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie;
• Administratorem danych jest Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych, ul. Zimowit 55/7, 35-605 Rzeszów;
• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty
upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
• mam prawo wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Data

……………………

………………..………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA ZAWODÓW

……………..…………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPEKUNÓW

