OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisany(-na) ...............….........…………………..........…………………...............… będący(-ca) rodzicem/
(imię i nazwisko)

opiekunem prawnym* (niepotrzebne skreślić) ............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

PESEL ..………................................
będący w pełni świadomy niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów sportowych
pod nazwą Majka Days, odbywających się w dniach 06 – 07 czerwca 2020 roku w miejscowości
Dobczyce k/Krakowa zorganizowanych przez przez firmę G&G PROMOTION Grzegorz Golonko

wyrażam zgodę na uczestnictwo w nich mojego dziecka
Ponadto oświadczam, że moje dziecko posiada dobry stan zdrowia i nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać dziecku udział w zawodach sportowych. Dziecko
startuje w zawodach dobrowolnie - wyłącznie na moją odpowiedzialność
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów
przeprowadzenia zawodów Majka Days organizowanych przez firmę G&G Promotion Grzegorz Golonko.
Dane osobowe przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych uczestników ww. podlegają
ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych
obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w
Łomiankach (05-092), ul. Wspólna 18, NIP 542-114-01-03.
Dane osobowe uczestników zawodów sportowych pod nazwą Majka Days będą przetwarzane celem
realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, w tym wyłonienia zwycięzcy i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych. Obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje. Dane
osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji
usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres
organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie
obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
Podanie danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział dziecka w ww. zawodach
sportowych.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2339) o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie wizerunku mojego
dziecka w trakcie zawodów sportowych w formie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów, a także do ich
publicznego wykorzystywania w Internecie, telewizji, prasie oraz w mediach społecznościowych w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Ponadto
oświadczam, iż zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania
nagrań, zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka.
…………………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

