OŚWIADCZENIE
Niniejszym, jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun nieletniego
...................................................................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

1.

2.

3.
4.
5.

Oświadczam, że nie ma u dziecka żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach.
Zgłaszając go do biegu, akceptuję następującą klauzulę: „Oświadczam, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z udziałem dziecka w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto przyjmuję do
wiadomości, że z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Rozważyłam/-em/
i oceniłam/-em/ zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, dziecko startuje dobrowolnie i wyłącznie na moją odpowiedzialność”.
Oświadczam, że zapoznałam/-em/ się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: www.sciernie.bierun.pl i w pełni akceptuję jego warunki.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu i zgłaszam udział dziecka w rozgrywanej w dniu 29.06.2019 r. III edycji biegu „Chwalisz czy nie
chwalisz - lotej z nami”.
Oświadczam, że dziecko będzie poruszało się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Oświadczam, że w przypadku zejścia z trasy dziecko zgłosi ten fakt służbom organizatora będącym na trasie zawodów.
Wyrażam zgodę na utrwalenie i dalsze przetwarzania wizerunku w mediach w celach promocyjnych i relacji z biegu „Chwalisz czy nie chwaliszlotej z nami” przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

………………………………………………………….….……………………………………………………………
miejscowość, data oraz czytelny podpis (imię i nazwisko)
Administratorem Danych Osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”. Dane osobowe (wizerunek)
przetwarzane będą w celu promocji i relacji z biegu „Chwalisz czy nie chwalisz- lotej z nami” w oparciu o wyrażoną zgodę na postawie art. 6 ust. 1 lit.
a 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. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do
tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające BOSIR w działalności, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28
Rozporządzenia 2016/679 oraz media, za pośrednictwem, których zrealizujemy cel przetwarzania. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny spełnienia celu
przetwarzania. ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne),
sprzeciwu oraz usunięcia, jak również, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie
z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne.
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