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

miejsce, data 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział     

 w „ VII Biegu Mikołajkowym ” 

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

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

(data urodzenia: ………………………) w " VII Biegu Mikołajkowym", którego 

organizatorem jest Miasto i Gmina Skępe w dniu 10.12.2022 r.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem „VII Biegu 

Mikołajkowego”. 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  

KLAUZULA ZGODY 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do zorganizowania VII Biegu 

Mikołajkowego w Skępem będzie Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 85 

21, email: sekretariat@skepe.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgodnie z ww. 

rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem powołany został inspektor ochrony danych Marcin Kominiarczyk (adres e-

mail:iod@skepe.pl, numer telefonu: 575-002-176). 

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. 

Okres przetwarzania danych wynosi do czasu zrealizowania projektu, biegu.  

 

Zapoznałam/-em się z treści powyższego 

.……………………………………………. 

(data, podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* w celu i zakresie niezbędnym do 

zorganizowania VII Biegu Mikołajkowego w Skępem /imprezy okolicznościowej przez Urząd Miasta i Gmina 

Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287 85 21, email: sekretariat@skepe.pl.  Zgoda ma charakter 

dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w biegu. Zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………... 

                                                                                         (data, podpis) 

mailto:sekretariat@skepe.pl

