1. Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału we
Wtorkach Kolarskich o Puchar Burmistrza Wasilkowa Wasilków 2018

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………….
Szkoła : …………………………………………………………………………....
Data urodzenia: ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego: …………………………………..
Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział wyżej
wskazanego dziecka w imprezie sportowej: WTORKI KOLARSKIE O PUCHAR
BURMISTRZA WASILKOWA 2018, które odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej w
Wasilkowie przy ulicy Polnej 1/4A. Impreza organizowana jest przez Urząd Miejski w
Wasilkowie, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, Szkołę Podstawową im. Króla
Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Lider Serwis i SKK SOKÓŁ.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia dziecka, za które biorę pełną odpowiedzialność,
pozwala na jego udział w tego typu imprezie sportowej wymagającej wzmożonego wysiłku
fizycznego i jest ono ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) .
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu WTORKÓW
KOLARSKICH O PUCHAR BURMISTRZA WASILKOWA oraz jestem
świadoma/świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.
Wasilków, dn. ……………………….

……………………………………………
Podpis uczestnika zawodów
……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010
Wasilków moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, zawartych w niniejszym
formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym do zgłoszenia dziecka do udziału we
Wtorkach Kolarskich o Puchar Burmistrza Wasilkowa Wasilków 2018.
Wasilków, dn. ……………………….

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego.
(imię i nazwisko)

3.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie 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 (dalej RODO) informuje się, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą przy
ul. Białostockiej 7,16-010 Wasilków;
 Kontakt z Gminą Wasilków możliwy jest pod adresem: ul. Białostocka 7,16-010
Wasilków, tel. 85 71-85-400, e-mail: kancelaria@wasilkow.pl;
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
poprzez adres e-mail: iod@wasilkow.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w
celu udziału we Wtorkach Kolarskich o Puchar Burmistrza Wasilkowa 2018;
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych; osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych;
 Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej;
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia
zwycięzców Wtorków Kolarskich i zostaną usunięte po upływie miesiąca od
zakończenia finałowego wyścigu;
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału dziecka we Wtorkach
Kolarskich o Puchar Burmistrza Wasilkowa 2018;
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą informacyjną:
Wasilków, dn. ……………………….

……………………………………………
Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego.
(imię i nazwisko)

