DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA
"V TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA"
29.07.2018
Nazwisko i imię rodzica / opiekuna:

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

Adres zamieszkania: ….......................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ….......................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo mojego dziecka / podopiecznego
….....................................................................................….......................................lat.....................
w "V TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA" w dniu 29 lipca 2018 organizowanym przez MOSiR Łomża.
oświadczam jednocześnie, że:
1. u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,
2. zostałem poinformowany, że organizator oraz osoba prowadząca nie ubezpiecza uczestników od
następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zajęć,
3. podpis opiekuna oznacza zapoznanie się z regulaminem i klauzulą dotycząca przepisów RODO,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzebę organizacji "V
TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z póżn. zm.)

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych podanych w deklaracji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Łomży przy ul.
Zjazd 18, kod pocztowy 18-400 Łomża.
2. Kontakt z Inspektorem Danych – ttyl@mosir.lomza.pl
3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa w V Triathlonie
MOSiR Łomża na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej, jeśli jest
to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego
dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas , naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, organizatorom Triathlonu MOSiR
Łomża w celu uczestnictwa w kolejnych etapach imprezy; innym odbiorcom danych np. sędziom, konferansjerowi.
Przetwarzanie danych o których mowa obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
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miejscowości a także zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt (radio, telewizja, internet, itp.)
5. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o
jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
przepisami archiwalnymi.
6. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych
Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich nie
podanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie .
*RODO - Rozporządzenie 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.

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

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

/ miejscowość, data /

/ podpis rodziców, opiekunów prawnych/
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