
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W BIEGU 

 
Koło, dn. 03.03.2019 r. 

Ja niżej podpisany (-a): 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu tożsamości: ………………………………………………… Telefon kontaktowy: …………………………………….…………… 

Będący rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Urodzonego (data)………………………………………………………………………. w (miejscowośd) ……………………………………………………………….. 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego na warunkach określonych w 
Regulaminie Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 2019. 
 I jednocześnie:  

Informuję, że znam Regulamin Biegu „Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 2019, akceptuję 
wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Oświadczam, że dziecko jest zdolne do udziału w Biegu „Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 
2019, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające dziecko z udziału w Biegu oraz że dziecko 
startuje na moją odpowiedzialnośd, przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocją Biegu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz 
ich poprawiania.  

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w 
Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 2019. Oświadczam także, że podane dane osobowe są 
aktualne i zgodne z prawdą. 
 
Organizator Biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 2019 informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, zwanym dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Uczestników. 
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  
3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Biegu Tropem Wilczym. Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koło 2019 i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
4) Administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
5) Podanie danych jest niezbędne do do wzięcia udziału w Zawodach, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział  

w Zawodach. 
6) Uczestnik Zawodów posiada prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7) Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

www.mosirkolo.pl 

mailto:inspektor@osdidk.pl

