
....................................................... 

miejsce, data 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział     

 w „RAJDZIE ROWEROWYM w SKĘPEM na Pożegnanie lata” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

………………….……………………… ……………………..…………………………  

(data urodzenia: ………………………) w RAJDZIE ROWEROWYM w Skępem na 

Pożegnanie lata, którego organizatorem jest Miasto i Gmina Skępe w dniu 11.09.2021 r.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem „RAJDU 

ROWEROWEGO w Skępem na Pożegnanie lata”. Akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału                   w 

imprezie. 

Wyrażam zgodę na użycie przez Organizatorów zdjęć z udziałem mojego dziecka na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w Internecie. Niniejsza zgoda ma charakter 

dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. 

 

............................................... 

czytelny podpis  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, rok urodzenia, 

wizerunek w celu przeprowadzenia „RAJDU ROWEROWEGO w Skępem na Pożegnanie lata". 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,  

e-mail sekretariat@skepe.pl, tel. 54287 85 21 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@skepe.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1, 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wydarzenia/imprezy sportowej, na podstawie art. 6 

lub 9 RODO 

4) okres przechowywania danych osobowych wynosi do 30 dni (w przypadku listy uczestników), natomiast  

w sytuacji zajęcia miejsca premiowanego okres ten wydłuża się do momentu zakończenia promocji wydarzenia 

w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa, portale społecznościowe, tablica ogłoszeń) wraz z 

wizerunkiem wszystkich uczestników 

5) ma Pan/i prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania 

(przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO 

6) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w wydarzeniu, 

a  podanie danych jest całkowicie dobrowolne 

7) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

............................................... 

czytelny podpis  


