
KARTA ZGŁOSZENIOWA                    

udziału w „III Gminnej Biegomanii” 

„BIEGAM BO LUBIĘ” 

w dniu 10 czerwca 2018 r. 

 
 Wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika biegu. 

 Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki w gminnej imprezie 

biegowej „Biegam bo lubię” organizowanym w dniu 10 czerwca 2018 r. na dystansie: 

Dystans 

 
□ 
 

 
 400 m dla dziecka ur. w 2008 r. i młodszego  

 

 
□ 
 

 
800 m dla chłopca ur. w 2005 r. i młodszego  

 

 
□ 
 

 
600 m dla dziewczynki ur. w 2005 r. i młodszej 

 

 
□ 
 

 
1000 m dla chłopca ur. w 2002 r. i młodszego 

 

 
□ 
 

 
600 m dla dziewczynki ur. w 2002 r. i młodszej 

 

 
□ 
 

 
5000m dla chętnych 

 
 *właściwe zaznacz 

 Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że dziecko zapoznało się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.  

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki pozwala na uczestnictwo w gminnej imprezie 
biegowej w dniu 10 czerwca 2018r.  

3. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

Imię i nazwisko osoby; stopień pokrewieństwa; telefon  
Wyrażam zgodę na:  
1) wykonanie zdjęć z wizerunkiem dziecka oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub 
uzyskanych ode mnie zdjęć z wizerunkiem dziecka przez Urząd Gminy w Krasnem i Zespół Szkół w Malawie. Zgoda na 
rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie 
wykonanych zdjęć z wizerunkiem dziecka na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  
2) przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, nr telefonu podanego jako kontaktowy w związku  
z uczestnictwem w „III Gminnej Biegomanii”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że 
administratorem w/w danych oraz wizerunku jest Urząd Gminy w Krasnem i Zespół Szkół w Malawie oraz że mam prawo 
wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma 
charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w/w. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią  
i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych a zgody powyższej udzielam w pełni świadomie.  
 
____________________________________________ ____________________________________________________________________________________  

data podpis rodziców/prawnych opiekunów 



Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkół w Malawie  36-007 Krasne ,Malawa 199A. 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji III Gminnej Biegomani organizowanej w dniu 10 czerwca 2018 r., 

a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda wyrażona w karcie zgłoszeniowej. 

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez 

Administratora. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych  

w dowolnym momencie. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 


