ZGŁOSZENIE- OŚWIADCZENIE
RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Piąty Memoriał im. Leszka Mroczko
Rodzinny Rajd Rowerowy
Międzyrzecze Górne 30.06.2019
W przypadku startu w rajdzie dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………. ur. ………………..
w rajdzie rowerowym w dniu 30.06.2019r. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na
uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Oświadczam, że akceptuję trasę rajdu zaproponowaną
przez Organizatora i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do jej przebiegu oraz skali trudności.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub
zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rajdu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję
mojego podopiecznego do jego przestrzegania.
Data …….......……………….

Czytelny podpis …………………………………………………….................

Nr tel. rodzica/opiekuna (wypełnić obowiązkowo) ..........................................................................

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)

 Administratorem danych osobowych, związanych z organizacją Rajdu, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza z siedzibą pod
adresem: 43-392 Międzyrzecze Górne 511.

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania, co najwyżej następujących danych osobowych: imię i nazwisko; PESEL; nr telefonu i
adres poczty elektronicznej.

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: rejestracji uczestników Rajdu i ewentualnego kontaktu
(imię i nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej), utworzenia listy uczestników (imię i nazwisko), przy czym lista nie będzie
nigdzie publikowana,

 Organizator, jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu do swoich danych, również z możliwością ich prostowania, żądania
ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wiąże się
z rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie.

 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.

 Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

