
Organizatorzy         Powiat Gliwicki    Gmina Pilchowice                        GOK Pilchowice 

 

 

 Załącznik Nr 3 

 do Regulaminu IX Biegu Ulicznego im. ks. K. Damrota  

   

Karta zgłoszeniowa na MINI BIEG podczas IX Biegu Ulicznego  

im. ks. Konstantego Damrota - Pilchowice, 1 czerwca 2019 r. 

 
A. Dane zgłaszanego dziecka 
 

1. ................................................................................. 
 Nazwisko 

 

2. ................................................................................. 
Imię 

 

3. ................................................................................. 
Data urodzenia 

 

4. ................................................................................. 
Miejscowość 

 

5. Kategoria startu: 

       do 6 lat 

       7 - 9 lat 

      10-12 lat 

      13-15 lat 

 

B. Dane rodzica/ opiekuna prawnego 

 

1. ................................................................................. 
Imię i nazwisko 

 

2. ................................................................................. 
Telefon kontaktowy 

C. Zgoda/ oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich przez Starostę Gliwickiego, 
Wójta Gminy Pilchowice, Dyrektora Ośrodka Kultury w Pilchowicach, jako administratorów, na potrzeby 
organizacji, przeprowadzenia (rejestracji uczestników, prezentacji list startowych i wyników zawodów), 
promocji zawodów sportowych (wykonywania i  upowszechniania przez organizatorów zdjęć, materiałów 
filmowych z moim wizerunkiem w mediach w związku z organizacją zawodów sportowych) IX Biegu 

Ulicznego im. ks. Konstantego Damrota. 

Administratorzy informują, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres gok@pilchowice.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

mailto:gok@pilchowice.pl


Organizatorzy         Powiat Gliwicki    Gmina Pilchowice                        GOK Pilchowice 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 95/94/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 
1) administratorami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Zygmunta Starego 17, Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6,  
Dyrektor Ośrodka Kultury w Pilchowicach z siedzibą w Wilczy ul. Karola Miarki 123; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR s.c. e-

mail nowator@nowator.edu.pl z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych; 

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia (rejestracji 

uczestników, prezentacji list startowych i wyników zawodów), promocji zawodów sportowych 
(wykonywania i  upowszechniania przez organizatorów zdjęć, materiałów filmowych z  wizerunkiem 

w mediach w związku z organizacją zawodów sportowych) IX Biegu Ulicznego im. ks. Konstantego 

Damrota na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pan/Dziecka danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma TIMEKEEPER przyjmująca zgłoszenia oraz 
dokonującą pomiaru czasu, media w związku promocją biegu; 

5) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia 
zawodów sportowych oraz przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych , lub do czasu wycofania przez 

Panią/Pana/Dziecka zgody na przetwarzanie danych; 
6) posiada Pani/Pan/Dziecka prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia, prawo do ich 
przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan/Dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Dziecko, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na 

wstępie; 
8) podanie przez Panią/Pana/Dziecko danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie traktowane jest 

jak zgoda na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody  pozwoli na  organizację, przeprowadzenie 
(rejestrację uczestników, prezentację list startowych i wyników zawodów), promocję zawodów 
sportowych (wykonywanie i  upowszechnianie przez organizatorów zdjęć, materiałów filmowych);  

9) Pani/Pana/Dziecka dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej; 

10) Pani/Pana/Dziecka dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu). 
 

.........................................................................  
data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w  Mini Biegu podczas IX Biegu Ulicznego im. ks. Konstantego Damrota. 
 

.........................................................................  
data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego syna /córki* pozwala na udział w Mini Biegu podczas  
IX Biegu Ulicznym im. ks. Konstantego Damrota. 
 

.........................................................................  
data i podpis rodzica/opiekuna 
*właściwe podkreślić    

mailto:nowator@nowator.edu.pl

