
OŚWIADCZENIE 

 

                                                                                                                      

Wyrażam zgodę na udział dziecka .................................................................................. 

                                                                                                (imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika) 

w Turnieju eliminacyjnym ASAP RACE w dniu 6.11.2021 r. w Bożejowicach, organizowanym 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Ponadto oświadczam, 

że stan zdrowia dziecka pozwala na udziału w zawodach. 

 

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

                                                                                         (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika ....................................................................................... 

                                                                                                        (imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika) 

oraz publikację jego wizerunku na stronie internetowej i fanpage Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec oraz 

w Biuletynie Urzędu Gminy „Wieści Gminne” w celu promowania imprez sportowych 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

                  

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

                                                                                                                                             (data i podpis rodzica/opiekuna) 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku uczestnika podczas imprez 

organizowanym przez GOKiS.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

c) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia,  uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do danych, 

        b) żądania sprostowania danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913     Warszawa. 

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do: 

a) ograniczenia danych osobowych, 

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,  

c) przenoszenia danych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
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