
Załącznik nr 1 

 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ  

DZIECKA W ROZGRYWKACH Grand Prix Gminy Rogoźno 2019 
 

 
___________________________________________         ___________________________________ 

             / imię i nazwisko rodzica/opiekuna /                                     / telefon kontaktowy rodzica/opiekuna / 

 
          Wyrażam zgodę na udział dziecka 
 
 
          ___________________________________________          ___________________________________ 

   / imię i nazwisko dziecka /                                                                       / data urodzenia / 

 
w zawodach sportowych – turniejach/meczach Grand Prix Gminy Rogoźno 2019 

 
SIATKÓWKA PLAŻOWA 

/dyscyplina sportowa/ 

 
□  Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział  
we współzawodnictwie sportowym – turniejach siatkówki plażowej, organizowanych przez Urząd Miejski w Rogoźnie.  
□  Zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania organizatora rozgrywek o zmianie stanu zdrowia dziecka i 
wystąpieniu przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.  
□   Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie stanu 
zdrowia mojego dziecka lub zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współza-
wodnictwie sportowym, a także nie poinformowaniu organizatora rozgrywek o ich wystąpieniu. Tym samym Organizator 
rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przez dziecko z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia itd..   
□  Wiem, iż uczestników zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narko-
tyków i innych środków odurzających. 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizowania Grand Prix Gminy Rogoźno 2019, zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i 
wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) w celach informacyjnych związanych z organizowanym wydarzeniem, 
zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gmina Rogoźno – Urząd Miejski z siedzibą przy ulicy 
Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl . 
3) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w turniejach siatkówki plażowej Grand Prix 
Gminy Rogoźno 2019, a także realizacji zapisów regulaminu oraz wręczenia nagród. 
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. 
5) dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia uczestnictwa w rozgrywkach Grand Prix Gminy Rogoźno 2019 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do 
przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uczestnictwa w rozgrywkach Grand Prix Gminy 
Rogoźno 2019 w siatkówce plażowej. 

 

 

 

__________________________                                       __________________________ 
                               / miejscowość i data /                                                                                                 /  podpis / 


