
Z G O D A   R O D Z I C A / O P I E K U N A (w przypadku osoby niepełnoletniej) 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………………………………. 

w „Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki”, które odbędą się w dniu 8 października  2022r. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem imprezy, moje dziecko(-ci) nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w tej imprezie i startuje w zawodach na moją odpowiedzialność. Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na zasadach 

określonych poniżej. 
     

…………………………….. 

         (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

O Ś W I A D C Z E N I E (w przypadku osoby pełnoletniej) 

Ja …………………………………………………………………………………………………………… 

niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem imprezy, nie mam przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w „Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki”, które odbędą się w dniu  

8 października 2022r. i startuję w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku na zasadach określonych poniżej.  
 

……………………………… 

        (własnoręczny podpis) 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, imienia i nazwiska w celach organizacji i promocji wydarze-

nie. Zgoda dotyczy danych oraz wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w „Pieszych Wędrówkach z 

Gryfowa do Proszówki” realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki. Zgoda dotyczy upublicz-

niania na: stronie internetowej i facebooku gminy Gryfów, facebooku Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, 

w miesięczniku lokalnym „Kurier Gryfowski”.  

Poinformowano mnie, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki z siedzibą Proszówka 69, 

59-620 Gryfów Śląski Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 692-512-771  

lub adresem poczty elektronicznej: a-zawisza@o2.pl 

3) dane osobowe są przetwarzane w celach organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej „Piesze Wędrówki z 

Gryfowa do Proszówki” przez  Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozpo-

rządzenia 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 ta-

kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 

119/1 z 4.5.2016); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzyna-

rodowej; 

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie; 

6) mam prawo żądania od Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki  dostępu do tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) mam prawo do przeniesienia danych; 

8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki dokonało przed ich cofnięciem; 

9) mam prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

………………………………………….. 

                            (data i podpis osoby pełnoletniej ) 


