FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DLA UCZESTNIKA KONKURSU
„JEDNOŚLADEM PO JAROSŁAWIU”

IMIĘ I NAZWISKO (DZIECKA)

WIEK

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES E-MAIL

CZYTELNY PODPIS
RODZICA/OPIEKUNA

Jarosław, dnia………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 a) 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 („RODO”), oświadczam
że:
1. 

wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
……………………………………………………… przez Administratora danych osobowych,
2. 
nie
wyrażam
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
……………………………………………………… przez Administratora danych osobowych.
w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu oraz adres e – mail w celu zapewnienia
prawidłowej
organizacji,
przebiegu
oraz
ewidencji
osób
biorących
udział
w konkursie „Jednośladem po Jarosławiu” ( 01.07-24.07.22)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej MOSiR Jarosław (w tym
z informacją o celu i podstawie przetwarzania danych osobowych oraz prawach, które mi przysługują), która znajduje się
w zakładce „REGULAMIN” na stronie www.mosir.jaroslaw.pl
_____________________________________
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………
w konkursie „Jednośladem po Jarosławiu” (01.07-24.07.22)

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka ……………………………………………………… pozwala na udział
w konkursie „Jednośladem po Jarosławiu” (01.07-24.07.22)
_____________________________________
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit.
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej „RODO)” ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:


wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii analogowej,
cyfrowej wraz z ewentualnymi danymi identyfikującymi moją osobę,



nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku w formie fotografii
analogowej, cyfrowej wraz z ewentualnymi danymi identyfikującymi moją osobę
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu (dalej „MOSiR Jarosław”) w celach publikacji wizerunku (zdjęć)
na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych oraz promocyjnych
MOSiR Jarosław wykonanych podczas konkursu „Jednośladem po Jarosławiu” (01.07-01.08.2022 r.)
Oświadczam, iż nie będę wnosił/a żadnych roszczeń o charakterze finansowym w zakresie objętym ww. publikacjami.

__________________
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

