
Załącznik nr 1 do Zgłoszenia udziału w IV Integracyjnym Biegu Ulicznym 

           

 
 

..........................……………….................................... 
(imię i nazwisko uczestnika) 
 

Brak podpisu  jest jednoznaczny z brakiem wyrażenia zgody. 
 

1) Wyrażam zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych 

osobowych  na przetwarzanie  danych  osobowych moich / mojego dziecka* w związku z organizacją  Integracyjnego 

Biegu Ulicznego, w tym podanie  na liście uczestników biegu imienia i nazwiska  mojego dziecka do wiadomości 
publicznej. 

 

   ................................................................. 
                                                                                      (podpis uczestnika/ opiekuna prawnego) 

 

2) Wyrażam zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z art. 81 

ust 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1062) na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka* w postaci wizerunku w celu jego 
utrwalenia oraz bezpłatnego rozpowszechniania w mediach (strona internetowa szkoły, gminy, strona FB, kronika 

szkolna, tablice ścienne, dzienniki i czasopisma współpracujące ze szkołą w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” itp.), 

przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Przeciszowie  w ramach promowania działań szkoły. 
 

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

                                                                                 (podpis uczestnika/ opiekuna prawnego) 

 

3) Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie ww. danych osobowych moich / mojego dziecka* przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Przeciszowie do 

celów: 

[    ] Przekazania podmiotom trzecim, w celu ubezpieczenia uczestnika Biegu. 

[    ] Uczestnictwa w promocji Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2021”. 

[    ]Uczestnictwa w konkursie „Odblaskowa Szkoła 2021”. 

Proszę w odpowiednim wstawić znak „X”  

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

                                                                                (podpis uczestnika/ opiekuna prawnego) 

 

4) Wyrażam zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r na udzielenie pierwszej 

pomocy medycznej mi / mojemu dziecku* lub leczenie ambulatoryjne  w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka w trakcie trwania biegu.   
 

........................................................................ 
                                                                                (podpis uczestnika/ opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z  Regulaminem Integracyjnego Biegu Ulicznego 2021 i go akceptuję. 
2. Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań, abym ja / aby moje dziecko* uczestniczył(o) w biegu. 

3. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu  (w przypadku osób 

niepełnoletnich).  

 

     …............................................................... 
                                                                                              (podpis uczestnika/ opiekuna prawnego)  
* niepotrzebne skreślić  


