
Zabłudów, dnia 3 czerwca 2018 roku 
 
 
 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w biegu pn. „My biegamy – 

biegaj z nami!” i startuję na własną odpowiedzialnośd. Mój stan zdrowia pozwala mi na udział w 

biegu długodystansowym i nie mam przeciwwskazao zdrowotnych do uczestnictwa w powyższych 

zawodach.  

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z regulaminem organizacyjnym biegu i 

zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji uczestników 

biegu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

922). 

 

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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych: RODO), informujemy, że:  
a) administratorem Paostwa danych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Zabłudowie oraz Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  
b) mają Paostwo prawo żądania od nas dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Paostwa danych osobowych w 
dowolnym momencie, ponadto przysługuje Paostwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

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

Czytelny podpis uczestnika 
 
 



Zabłudów, dnia 3 czerwca 2018 roku 
 
 
 

 
 

Oświadczenie 
 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(Imię i nazwisko dziecka) 
 

w biegu pn. „My biegamy – biegaj z nami!”. Jego stan zdrowia pozwala mu na udział w biegu 

długodystansowym i nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do uczestnictwa w powyższych zawodach. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z regulaminem organizacyjnym biegu i 

zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby rejestracji 

uczestników biegu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 922). 

 

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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych: RODO), informujemy, że:  
a) administratorem Paostwa danych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Zabłudowie oraz Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie  
b) mają Paostwo prawo żądania od nas dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Paostwa danych osobowych w 
dowolnym momencie, ponadto przysługuje Paostwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

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

Czytelny podpis opiekuna prawnego 
 


