
ZGODA  
 

 

 

Ja niżej podpisany/a: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu danych mojego dziecka:  

imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………......... 

rok urodzenia:………………………………………………………………………………..................................... 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………....... 

tel.kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby biegu na dystansie 5 km, organizowanego w dniu 23.09.2018r., w celach promocyjnych i 

informacyjnych na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na stronach internetowych, w biuletynach 

informacyjnych i w mediach społecznościowych zgodnie z art. 5 Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...), nie dłużej niż będzie to konieczne.  

 Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę, a dane mojego dziecka w 

podanym wyżej zakresie będą mogły być przetwarzanie jedynie w celu potwierdzenia niniejszej zgody do czasu 

jej cofnięcia.  

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka w postaci 

wizerunku w materiałach stanowiących relację z biegu na dystansie 5 km, organizowanego w dniu 23.09.2018r. 

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać moją zgodę i wizerunek mojego dziecka nie będzie mógł być dalej 

przetwarzany. 

 Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka  pozwala mu na wzięcie udziału w biegu na dystansie 5 km 

w dniu 23.09.2018r. 

 

 

 

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

              (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ) 

 

 
 

Obowiązek informacyjny względem klientów: 

 

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń. 
Inspektorem ochrony danych jest Ewa Knapkiewicz, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych pod numerem telefonu 505 

404 252. 

 Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody i chronione przez Administratora danych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  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). 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych oraz reklamy 

własnych usług, jeśli obejmowała to zgoda. Terminy przetwarzania danych osobowych w związku z poszczególnymi działaniami określają 

regulaminy, bądź zgody. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Dyrektorem Ośrodka, lub Inspektorem ochrony 

danych. 

 Jeśli zaistnieje taka potrzeba Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane bez konieczności wyrażenia zgody jedynie odbiorcom 

posiadającym do tego ustawowe prawo. 

 Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 Ma Pani/ Pan również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej/ jego danych przez  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


