Chorzów, dnia ………..………. roku

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY NIELETNIEJ – BIEGOWE POWITANIE JESIENI 2018 - TEST COOPERA NA STADIONIE ŚLĄSKIM
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………….…………………..……………………………………………………………….…..……….., ……………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
data urodzenia
zamieszkałego w miejscowości ……….…………………………………………….………………………, nr.tel. opiekuna:…………………………………… w imprezie „Biegowe Powitanie Jesieni – Test
Coopera” orgaznizowanej przez Stadion Śląski Sp. z o.o. dnia 23.10.2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy „BIEGOWE POWITANIE Jesieni 2018- TEST COOPERA na Stadionie Śląskim” organizowanej przez Stadion
Śląski Sp. z o.o. w Chorzowie dnia 23.10.2018 r. na bieżni przy boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Śląskim i akceptuję jego zapisy. Oświadczam,
że udział mojego dziecka / podopiecznego jest dobrowolny. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że „BIEGOWE POWITANIE Jesieni 2018 - TEST COOPERA
na Stadionie Śląskim” nie ma charakteru zorganizowanej formy zajęć sportowych oraz moje dziecko / podopieczny jest zdolny do udziału w zajęciach i będzie w nich
uczestniczyć na moją odpowiedzialność, z uwagi na dobry stan zdrowia oraz kondycję fizyczną.
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich co do udziału mojego dziecka /podopiecznego w Teście Coopera, znając zasady na jakich oparty jest ten
test. Przyjmuję do wiadomości, że Stadion Śląski Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki jakim Uczestnik Testu Coopera może ulec, jak również za mienie Uczestnika.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie żądania dostępu do danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawie do cofnięcia wyrażonej
zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo o prawie
do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@stadionslaski.pl
…………………………………………..…………………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego
Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem 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)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka /podopiecznego oraz wykorzystywanie jego wizerunku przez Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach w celach marketingowych, reklamowych i informacyjnych, w tym: publikowanie wyników, udział w wywiadzie, robienie zdjęć i/lub filmowanie, używanie imienia
i nazwiska, wizerunku, podobizny lub głosu mojego dziecka /podopiecznego oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w imprezie, a także
możliwość ich wykorzystania w sieci Internet lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania, przez Stadion
Śląski Sp. z o.o. lub działający na jego zlecenie inny podmiot oraz oświadczam, że dane osobowe (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nr tel. opiekuna) zostały podane
dobrowolnie

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody
………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego

TYLKO W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU I NA ZASADACH PRZYJĘTYCH DLA AKCJI „Biegowe Powitanie Jesieni –
Test Coopera”.
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