….................................................
/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

…………………………………...
/data i miejsce/

……………………………………………………
/miejscowość/
…………………………………………………….
/telefon kontaktowy/

Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w VII biegu na Brzankę 12 czerwca 2022 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej
……………………………………………………. ………………………………………………….
(imię i nazwisko zawodnika)

(data urodzenia)

w VII Biegu na Brzankę, oraz oświadczam, że:



Zapoznałem/łam się z Regulaminem Imprezy
Stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej pozwala na udział w biegu
i syn/córka/podopieczny/podopieczna startuje na moją odpowiedzialność.

Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe i
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy ponoszą osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw
innych osób. Przez akceptację niniejszego oświadczenia uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami.
…..................................................
podpis osoby wyrażającej zgodę
Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane
dotyczą w związku z udziałem w VII biegu na Brzankę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do
udziału w projekcie realizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w
Rzepienniku Strzyżewskim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza
zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Gminne
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, zdjęć oraz nagrań
zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas biegu na Brzankę organizowanego przez
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim do momentu
jej pisemnego wycofania Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać
umieszczony: na stronie placówki, w kronice placówki, materiałach reklamowych (ulotki, plakaty,
banery) w celu promowania działalności GCK w Rzepienniku Strzyżewskim.
…..................................................
podpis osoby wyrażającej zgodę

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa
i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim (Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik
Strzyżewski, tel. kontaktowy: 14 653 15 71, adres e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: udziału w VII Biegu na Brzankę,
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

