
Oświadczenie opiekuna  osoby nieletniej  biorącej udział
w 34. Ulicznym Biegu Sylwestrowym – Trzebnica 2018

Ja   niżej   podpisany/a  oświadczam,  że   jest  mi   znany  stan  zdrowia mojego dziecka

………………………………………………….….. i  nie   widzę   żadnych   przeciwwskazań 

do udziału w 34. Ulicznym Biegu Sylwestrowym w dniu 30.12.2018 r. Jednocześnie informuję, że
ja  i  moje  dziecko  zapoznaliśmy  się  z  regulaminem  zawodów  i  zobowiązujemy  się  do  jego
przestrzegania.  Wyrażam  także  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb
związanych  z  organizacją  imprezy  i  w  jej  materiałach  informacyjnych.  Wyrażam  zgodę,  aby
zdjęcia,  nagrania  filmowe  oraz  wywiady,  a  także  wyniki  z  danymi  osobowymi  mogły  być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz organizatorów w celach marketingowych. 

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

                                                                           (data, czytelny  podpis rodzica lub opiekuna
* Administratorem danych osobowych jest Gmina Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy oraz firma
Pro-Run Wrocław. * Ośwwidczam że jest mi wiadome:                                                                                               
- iż ma prawo do żadania od ww. dostępu do podanycn przeze mnie danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia 
przeytwarzania oraz przeniesienia danych.                                                                                                               
- mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych,                     
- mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,                                  
- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

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

                                                                                (data, czytelny  podpis rodzica lub opiekuna
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