Wakacje na Orliku 2019
OŚWIADCZENIE
RODZICA lub OPIEKUNA prawnego
o zdolności dziecka do udziału w konkursie
Imię i Nazwisko dziecka :……………………………………………………………………………..
Rok urodzenia dziecka ………………………….. Miejscowość ……………………………………
Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego: …………………………………………………..
Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny:

□

Wyrażam zgodę na udział w darmowych treningach Wakacje na Orliku 2019” w dniach 06.08.2019 r. do 29.08.2019r. organizowanym przez
Akademię Młodych Orłów oraz MOSiR Dębica i biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

□
□

Akceptuję regulamin obiektu sportowego i przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń organizatora.

Organizatorzy konkursu oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty
osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po konkursie.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Akademię Młodych Orłów oraz MOSiR Dębica ul.
Sportowa 26, 39-200 Dębica, jako administratora danych osobowych w celu realizacji imprezy i jej promocji przez Organizatora i Sponsora
Tytularnego w kontekście jego udziału w organizacji imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez uczestnika
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kinga.rolek@mosir.debica.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Akademia Młodych Orłów oraz MOSiR Dębica z siedzibą w ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej promocji przez Organizatora i w kontekście jego udziału w organizacji
imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
3.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i promocji imprezy.
6.
Uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
7.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
9.
Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestnictwa w rywalizacji..
□ Zostałem/łam poinformowany/a, że zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika
przez Organizatora i Sponsorów - jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego zgody umieszczane na wszelkich
nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, radio, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
□ Wyrażam zgodę na publikowanie swojego wizerunku oraz mojego dziecka przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół
całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji, wywiady z moją osobą, a także podanie wyników na wszelkich nośnikach
multimedialnych w Internecie, prasie, radio, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
□ Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
imprezą. Zobowiązuję się wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z
startem mojego dziecka w imprezie. Oświadczam, że nie ma u mojego dziecka żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub
uniemożliwić udział w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

.....................................................
Miejscowość, data

............................……...........…………………………
Czytelny Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego

