…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

……………………., dn. …………..

…………………………………………………….
(telefon)
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA
W
VIII MISTRZOSTWACH CZELADZI W JEŹDZIE NA ROLKACH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko dziecka )
w VIII Mistrzostwach Czeladzi w jeździe na rolkach o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź, których
organizatorem jest: Ewa Fronczek oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul.
Sportowa 2, które odbędą się 25.09.2021 roku w Czeladzi, Park Jordan, ul. Katowicka.
Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas
Mistrzostw, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook Organizatorów oraz
Urzędu Miasta, w gazecie Echo Czeladzi, w katalogach reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością
Organizatora.
Informuję, iż zapoznałem się z Regulaminem VIII Mistrzostw Czeladzi w jeździe na rolkach o Puchar Burmistrza
Miasta Czeladź. Nie widzę przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w Mistrzostwach.
..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Czeladzi informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul.
Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi ;tel. 32 265 42 32, e-mail:
sekretariat.mosir@interia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka (w tym wizerunek) przetwarzane będą w celu promocji placówki: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do
wyżej wymienionych serwisów, portali i katalogów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą;
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym;
6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji
lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwi udział dziecka w
Mistrzostwach;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostaną zebrane.

