OŚWIADCZENIE
Dane osobowe dziecka
Imię......................................................Nazwisko...................................................................................
Adres……………………………………………………………………………………………
Telefon rodzica / opiekuna……………………………………………………………………………
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego:
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojej/go córki/syna, podopiecznej/podopiecznego
……………………………………………………………………………………………………………….
w biegu pn. XI Memoriał im. Michała Wojtanowskiego
Z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu imprezie sportowej oraz
stwierdzam brak innych przeciwwskazań do udziału w niniejszych zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie i
wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem oraz organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez OSiR, na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie
internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie. Zostałem/am poinformowany,/na, że administratorem danych
osobowych dziecka jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, a udostępnienie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne i mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres trwania zawodów, a
także po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla promocji w/w zawodów i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Opiekun/Rodzic osoby, której dane
dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Równocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zawodów i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Facebook’owym OSIR-u oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie,
z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
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