
OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAWODÓW 
 

 

imię i nazwisko uczestnika zawodów........................................................................................ 

 

data urodzenia uczestnika zawodów.......................................................................................... 

 

miejscowość zamieszkania uczestnika zawodów...................................................................... 

 

numer pesel................................................................................................................................ 

 

adres e-mail............................................................................................................................... 

 

  

Jako opiekun prawny wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej wyrażam zgodę na jej 

udział w zawodach sportowych organizowanych przez Grupę Rowerową „Team Mustang 

Pasłęk” w dniu 16 czerwca 2018 roku pod nazwą 5 Pasłęcki MTB Maraton. 

 Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej 

pozwala na wzięcie udziału w tego typu zawodach sportowych oraz, że startuje ona na moją 

odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu 

zawodów oraz trasą na której będą odbywały się zawody i w pełni akceptuje zapisy w nich 

zawarte. 

      

                                                                                            

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

                                                                                data i czytelny podpis prawnego opiekuna 

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (dz.U.2002.101.926) zawartych  

w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystaniu wizerunku przez Grupę Rowerową „Team 

Mustang Pasłęk” w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym 

publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych  

i informatorach branżowych.  

 

                                                                                                                        

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

                                                                                                                 data i czytelny podpis 

  

 
1) Administratorem podanych danych jest Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28; 
2) Podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia zawodów, ubezpieczenia oraz klasyfikacji uczestników, a ich 

niepodanie uniemożliwi udział w zawodach; 
3) Podane dane są powierzane podmiotowi: The North Event Krzysztof Walczak. ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia celem dokonania 

elektronicznego pomiaru czasu na mocy umowy powierzenia dostępnej w regulaminie na stronie internetowej 
https://elektronicznezapisy.pl/event/2537/strona.html. 

4) Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów. Po zakończeniu zawodów dane zostaną usunięte na wniosek 
zainteresowanego; 

5) Uczestnik zawodów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6) Uczestnik zawodów ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

 


