Oświadczenie
Działając jako rodzic/opiekun prawny** małoletniego ____________________________________________
biorącego udział w zawodach Pucharu Białego Jaru 2018/2019, organizowanych przez Winterpol Sp. z o.o. (ul.
Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8830002908, dalej: Organizator) oświadczam, że:
1. zapoznałem(am) się z Regulaminem Pucharu Białego Jaru 2018/2019 i w pełni akceptuję jego
postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,
2. jestem świadom(a), iż udział w zawodach wymaga od uczestników bardzo dobrej sprawności fizycznej
i kondycji, a także jestem świadom(a) ryzyka podejmowanego w związku z udziałem małoletniego
w zawodach, wynikającego ze specyfiki aktywności fizycznej, w tym ryzyka wystąpienia kontuzji lub
urazów zdrowotnych,
3. małoletni znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi
znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w zawodach.
___________________________
Miejscowość, data

_______________________________
własnoręczny podpis

Jednocześnie:
1.

2.

3.

wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych
osobowych małoletniego podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach dla
celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów, w szczególności w celu publikowania
wyników w Internecie, oraz na przekazywanie tych danych podmiotom wspomagającym obsługę
uczestników zawodów w ww. celach.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ** na przesyłanie przez Organizatora, na podany w formularzu
zapisu adres email, informacji handlowych dotyczących działalności Organizatora, w tym kolejnych
edycji Pucharu Białego Jaru lub innych imprez sportowych organizowanych przez Winterpol Sp. Z o.o. i
w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych w celach
marketingowych,
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku
małoletniego w fotorelacjach z zawodów w celu promowania działalności Organizatora, w tym na
utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie zdjęć z wizerunkiem małoletniego na stronach
internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych.

* pola obowiązkowe
** niepotrzebne skreślić

___________________________
Miejscowość, data

_______________________________
własnoręczny podpis

Administratorem ww. danych osobowych jest Organizator, tj. Winterpol Sp. z o.o. (NIP 8830002908, ul.
Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki Zdrój). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6
ust. 1 lit a RODO). Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w zawodach (pola oznaczone*), wyrażenie pozostałych zgód jest dobrowolne, a zgody mogą zostać
wycofane w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Dane osobowe są przekazywane
podmiotom wspomagającym obsługę uczestników zawodów oraz dostawcom usług hostingowych. Dane
przetwarzane będą przez czas trwania zawodów, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat lub do czasu wniesienia
usprawiedliwionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat
danych osobowych, w tym okresu przetwarzania i przysługujących praw znajduje się w Regulaminie Pucharu
Białego Jaru 2018/2019.

