Oświadczenie rodzica/opiekuna*
zawodnika małoletniego
biorącego udział w HMT III Biegu o Skarb Średzki w dniu 30.09.2018 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*
…………………………………………………………………………………………ur……………………………………………………
(Imię i nazwisko, data urodzenia)

w biegu dla dzieci. Oświadczam, ze moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do
udziału w biegu oraz, że ponoszę za nie pełną odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem. Oświadczam również, że zapoznałam/-łem się z regulaminem biegu i zobowiązuję się go
przestrzegać, jak również pilnować dziecko w celu przestrzegania postanowień regulaminu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
administratorem danych osobowych jest OSiR Sp z o. o w Środzie Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa
Śląska.
Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia HMT III
Biegu o Skarb Średzki oraz dokumentacja jego przebiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji usługi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe
w związku z organizacją HMT III Biegu o Skarb Średzki także we współpracy z innymi podmiotami w zakresie
koniecznym do prawidłowej organizacji biegu. Uczestnictwo w biegu jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania
wizerunku w celu dokumentacji realizacji biegu oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach.
……………………………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna*)
*Niepotrzebne skreślić
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