Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba
tel./fax (15) 855 54 16, (15) 846 00 30, e-mail: sosir@nowadeba.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2022 r.
Imię i nazwisko - ………………………………………………………………………

Konkurencja (właściwe zakreślić):
o Bieg Przedszkolaka
o Bieg roczników 2013-2015
o Bieg roczników 2010-2012

o Bieg główny

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………..
w biegu w ramach obchodów Święta Niepodległości. Oświadczam,
że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu, który w pełni akceptuję
i zobowiązuję się przestrzegać, a formularz zgłoszeniowy wypełniłam/wypełniłem
zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
data …………………………, podpis rodzica - ……………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Samorządowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba,
w celu przeprowadzenia biegów w ramach obchodów Święta Niepodległości.
data …………………………, podpis rodzica - ……………………………………..
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć) na utrwalanie
wizerunku mojego syna/córki w postaci dokumentacji fotograficznej, z której wybrane
fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod
adresem www.sportnowadeba.pl i będą na niej udostępnione przez okres
funkcjonowania ww. strony, jak również mogą zostać przesłane do lokalnych portali
internetowych, np.: www.nowadeba.pl dla celów promocji imprezy.
data …………………………, podpis rodzica - ……………………………………..

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, adres: ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa
Dęba, nr tel.: +48 15 855 54 16, adres e-mail: sosir@nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3,
39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia biegów
w ramach obchodów Święta Niepodległości oraz promocji tego wydarzenia.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą, np. na przetwarzanie wizerunku.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia udziału
w biegach w ramach obchodów Święta Niepodległości.
data …………………………, podpis rodzica - …………………………………….

