
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

W VIII BIEGU ULICZNYM „JASTRZĘBSKA DZIESIĄTKA”  

15.09.2018r 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko, Imię rodzica (opiekuna) Numer i seria dowodu osobistego 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego :  

………………………………………………………..                                                      ……………………………………. 

Nazwisko, imię                                                                                             Data urodzenia 

 

Oświadczam, że  moje dziecko jest zdrowe   nie ma przeciwskazań do udziału w biegu. 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju                                                                                                                       

z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b                                                                                              

tel.: 324719450,    adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl                                                                          

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl                                                       

3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani/Pana niepełnoletniego dziecka  do uczestnictwa w VIII Biegu 

Ulicznego „Jastrzębska Dziesiątka” .                                                                                                                                                        

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                          

5.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała 

niedopuszczeniem Pani/Pana niepełnoletniego dziecka do uczestnictwa w biegu.                                                                                          

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana w celu wyrażenia zgody  nie  będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom                                                                                                                                                                                                        

7. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.                                                                

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                                                             

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.                                                                                                                                                                                

10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata.  

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję Regulamin Biegu i wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka wymienionego powyżej w Biegu oraz, że  wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka   w celu określonym w pkt. 3  klauzuli 

informacyjnej. 

                                                                                             . ……………………………………………………………………… 

                                                                                                                   Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna  prawnego 
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