„Zaświeć się na niebiesko dla Autyzmu”
Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki: .................................................................................... Data
urodzenia: ................................................................................…
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr budynku/mieszkania:
……………………………………………………………………………………………………...
Klub / Szkoła (jeśli dotyczy): .................................................................................... ……………...

Kontakt (e-mail,
…………………

tel.

kom.):

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

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
zawodnika niepełnoletniego biorącego udział w biegu
Akceptuję warunki uczestnictwa w biegu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ,,Zaświeć się
na niebiesko dla autyzmu”. Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego* w
w/w imprezie. Oświadczam, że dziecko / podopieczny* nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegach. Uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w biegach odbywać się będzie na
moją odpowiedzialność. Jednoczenie, zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) wyrażam / nie
wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
zawartych w zgłoszeniu przekazanym Organizatorowi „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”
……………………
Data

….……………………………………………
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukowskie Stowarzyszenie
Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin „Labirynt” z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 22 w Łukowie,
tel. 601 659 000, 692 790 699, e-mail: stowarzyszenie.labirynt@wp.pl 18. Dane osobowe Pana/i będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu
rejestracji uczestników biegu. 19. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 dni. 20.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 21. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 22. Podanie danych osobowych
jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować brakiem zgody administratora na start w biegu

