KARTA ZGŁOSZENIA

NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II
Miejska Górka, 1 maja 2019r.
Imię i nazwisko ............................................................Wiek . . . . . . . .
Adres, tel. kontaktowy, e-mail
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Zgłoszenie do udziału w: (podkreślić właściwą kategorię)
- BIEGI MASOWE dla dzieci i młodzieży szkolnej
(dziewczęta i chłopcy)

w wieku przedszkolnym na dystansie 100 m


klas I-II klasie na dystansie 200 m



klas III-IV na dystansie 400 m



klas V-VII na dystansie 800 m



klasy VIII, gimnazjum i liceum na dystansie 1200 m

- NORDIC WALKING (dla wszystkich)
- MARSZ (dla wszystkich)

Nazwa i adres placówki patronującej (w przypadku dzieci i młodzieży

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znam regulamin imprezy NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II 1
maja 2019r. w Miejskiej Górce (dostępny na stronie www.osrodekkultury.info) i
zobowiązuję się do jego przestrzegania
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych / dziecka*
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z
2016r. nr 119/1–(zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) –wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich/ mojego dziecka/mojego
podopiecznego.Przez : Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6,
63-910 Miejska Górka, NIP 6991820284 w celu udziału w imprezie sportowej
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, Tel. E-mail
1. Administratorem danych osobowych moich/mojego dziecka/mojego podopiecznego jest Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka,
NIP 6991820284
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w osobie Pana Mariusza Przybylskiego, z którym można się
kontaktować poprzez e-mail: rodo.przybylski@gmail.com lub pisemnie na adres: Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka.
3. Dane osobowe moje/mojego dziecka/mojego podopiecznego mogą być udostępniane organom
umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Dane będą przechowywane przez okres do pół roku, a następnie usunięte.
5. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz
dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Udział w konkursie i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do uczestnictwa w konkursie.
*niewłaściwe skreślić

Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w imprezie NA SPORTOWO Z
JANEM PAWŁEM II - 1 maja 2019r. w Miejskiej Górce i startuję na własną
odpowiedzialność.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (wpisać imię i nazwisko
dziecka) ..................................................... ................................................... w
imprezie NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II – 1 maja 2019r. w Miejskiej
Górce.

szkolnej)
.................................................................................................................
.................................................................................................................

....................................................
Miejscowość i data

...............................................................
Podpis uczestnika (opiekuna/rodzica)

