
 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

W XV JASTRZĘBSKIM TEŚCIE COOPERA W DNIU 25.10.2019 r.  

 

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

                         ( Nazwisko, Imię rodzica /opiekuna prawnego , adres zamieszkania,  nr telefonu do kontaktu)                    

                                                                                                                                                                                                                  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego  w Jastrzębskim Teście Coopera oraz, że nie 

ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa:  

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

                               Nazwisko, imię  dziecka                                                                                          Rok urodzenia  dziecka 

Informujemy, że:                                                                                                                                                                                                               

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b                                                                                              

tel.: 324719450,    adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl                                                                                                      

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl                                                                                      

3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani/Pana dziecka  do wzięcia udziału w Jastrzębskim Teście Coopera 

organizowanego przez MOSiR w Jastrzębiu-Zdroju.                                                                                                                                                                                                

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,                  

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody             

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                          

5.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości 

udziału dziecka w Jastrzębskim Teście Coopera.                 .                                                                                                                                                    

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim   w zakresie niezbędnym   w celu 

właściwej organizacji  Testu.                                                                                                                                                                                                

7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.                                                                                                

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                                                                                           

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                                                                                                                                                

10. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora do 25.11.2019r.                                                                       

UTRWALENIE ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU                                                                                                                         

Organizator Jastrzębskiego Testu Coopera informuje, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek uczestników oraz 

innych osób, w tym opiekunów, obserwatorów testu, w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu 

wydarzenia.  

Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, płci uczestnika, zostaną 

wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych, a także mogą 

podlegać upublicznieniu w lokalnej prasie i telewizji. 

Oświadczam, że wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka  w celu określonym w pkt. 3  klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po zakończeniu Jastrzębskiego Testu Coopera. Rodzic/opiekun prawny 

jest zobowiązany odebrać dziecko. W przeciwnym wypadku uznaje się, że rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na samodzielny 

powrót dziecka. 

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

                                                                                                                        Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna  prawnego 
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