
Upoważnienie do odbioru pakietu startowego 
na Bieg o Liść Dębu w dniu 10 września 2022 r. DLA DZIECKA 

 Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….…………… urodzona/y ………………………………………… 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………….………….……  

UPOWAŻNIAM ………………………………………………………………………… urodzonego/ą ……………………………………….  

zamieszkałego/ą …………………………………………………………………………………………………………….…………………….……  

do odbioru pakietu startowego mojego dziecka na Bieg o Liść Dębu. 

Rogalin, dnia ……………………………     .........................................................  

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału dziecka w biegu 

Przyjmuję do wiadomości, że udział mojego dziecka …………………………………….......... ur. w dniu …….…………..…, 
w Biegu o Liść Dębu na dystansie ….. km wiąże się z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód  
i strat o charakterze majątkowym. Zgłoszenie uczestnictwa mojego dziecka w Biegu o Liść Dębu oznacza,  
że przyznaję i potwierdzam, że rozumiem, rozważyłem/rozważyłam i oceniłem/oceniłam charakter, zakres  
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem mojego dziecka. Oświadczam, że dobrowolnie i swobodnie 
zdecydowałem/zdecydowałam się podjąć to ryzyko. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji 
ruchowej z dnia 12.09.2001 r. oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do wzięcia udziału w Biegu o Liść Dębu na dystansie ….. km w dniu 10.09.2022 r.  

Rogalin, dnia ……………………………     .........................................................  

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

w Biegu o Liść Dębu na dystansie ….. km w dniu 10.09.2022 r. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu Biegu o Liść Dębu,  
jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Rogalin, dnia ……………………………     .........................................................  

Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

  



Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

na potrzeby organizacji Biegu o Liść Dębu przez SP w Rogalinie. Informacje o wynikach dostępne będą  
na stronie internetowej, na FB, w prasie, telewizji oraz innych mediach społecznościowych. Wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne do udziału w Biegu o Liść Dębu w dniu 10 września 2022 r.  

Rogalin, dnia ……………………………     ......................................................  

Podpis uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

na potrzeby Biegu o Liść Dębu. Zdjęcia z przeprowadzonej imprezy zostaną umieszczone na stronach 
internetowych oraz portalach społecznościowych organizatorów wydarzenia, w prasie, telewizji, 
informatorach, na ulotkach, itp..  

Rogalin, dnia ……………………………     ......................................................  

Podpis uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji drogą sms (informacje o otwarciu biura 
zawodów, informacje o starcie, informacje o wynikach). 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji o kolejnych imprezach sportowych 
organizowanych przez Szkołę Podstawową w Rogalinie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu  
adres e-mail.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym 
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

Rogalin, dnia ……………………………     ......................................................  

Podpis uczestnika 

* skreślić niepotrzebne 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 
119 str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję, że:  

Tożsamość administratora i dane kontaktowe  

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin.  

 



Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Sebastiana Łabowskiego, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 
inspektor@bezpieczne-dane.eu 

Kategorie danych osobowych  

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:  

- w przypadku dziecka – uczestnika biegu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do biegu oraz dane 
jego rodziców / prawnych opiekunów; 

- w przypadku dorosłego uczestnika biegu: imię i nazwisko oraz dane określone w karcie zgłoszenia do biegu.  

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji Biegu  
o Liść Dębu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO  

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,  
w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją 
Biegu o Liść Dębu.  

Okres przechowywania danych  

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych 
danych wynikających z realizacji Biegu o Liść Dębu, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.  

Prawa podmiotów danych  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, prawo do żądania ich sprostowania,  
do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa 
powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego  
i zasadami archiwizacji.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie  

W trakcie przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania.  

Źródło pochodzenia danych  

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka zostały przekazane osobiście w formularzach zgłoszeniowych do udziału w 
Biegu o Liść Dębu.  

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z organizacją Biegu o Liść Dębu.  

Prawo cofnięcia zgody 

W stosunku do  danych  osobowych,  które  są  nieobowiązkowe,  a  które  zostały  przez  Panią/Pana podane, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu  
na przetwarzanie danych Pani/Pana oraz danych dziecka do momentu jej wycofania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  lub  Pani/Pana  dziecka  narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 


