
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA BIORĄCEGO 

UDZIAŁ W BIEGU W RAMACH ULTRA-TRAIL®  MAŁOPOLSKA 2019  

 
 

 

Imię, nazwisko dziecka i wiek: 

 

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

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego: 

 

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

 

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka dnia 2 czerwca 

2019 r. w biegu dla dzieci w ramach Ultra-Trail® Małopolska 2019. Jednocześnie oświadczam, że biorę 

pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz jego udział w tej imprezie rekreacyjno-sportowej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu biegu oraz jestem świadomy jego postanowień 

i w pełni je akceptuję. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przedstawionych danych osobowych dla potrzeb związanych z 

organizacją i promocją imprez przez Organizatora: Fundację 4 Alternatywy, z siedzibą w Krakowie, przy 

ul. Kisielewskiego 59, 31-708 Kraków, 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 (RODO). 

 

Kasinka Mała, 2 czerwca 2019 r.         ……………………………………………………. 

            /podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego/  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz mojego dziecka, utrwalonego w dowolnej 

formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w 

szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w 

relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych 

zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub 

transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację 

wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

Kasinka Mała, 2 czerwca 2019 r.         ……………………………………………………. 

            /podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego/ 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14- (RODO) informuję: 

1.        Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka (dalej: Waszych)  jest Fundacja 4 

Alternatywy z siedzibą w Krakowie, ul. Kisielewskiego 59, 31-708 Kraków; 

2.        We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przez nas i w celu realizacji 

swoich praw możesz skontaktować się nami dostępnym pod adresem e-mail: fundacja4alternatywy@gmail.com lub  

pisemnie na adres naszej siedziby. 

3.        Wasze osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji naszych imprez, na podstawie Twojej zgody oraz 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu jakim jest promocja naszych imprez. 

6.        Wasze dane osobowe będą przechowywane bezterminowo; 

7.        Informujemy, że masz prawo żądania dostępu do Waszych danych,  oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z  prawa do  wniesienia wobec nas sprzeciwu wobec 

przetwarzania Waszych danych oraz z prawa do przenoszenia danych. 

8.        Możesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie  zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem. 

9.        Informujemy także, że w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

10.      Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:  dobrowolne lecz niezbędne do udziału w imprezie. 
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