
11 listopada 2022,  Brzeszcze
Oświadczenia uczestnika Rodzinnego Biegu Niepodległości Brzeszcze 2022

Imię i nazwisko uczestnika : ………………………………………………………………………………………………………….
Ja,  niżej podpisany/a  oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Rodzinnego Biegu Niepodległości, który 
odbędzie się 11 listopada 2022  roku w Brzeszczach i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w biegu na dystansie określonym w regulaminie.

                    …………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                 podpis zawodnika
                                                                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego zawodnika)

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO z dnia 27.04.2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
(imię, nazwisko) zawartych na liście startowej Rodzinnego Biegu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada 2022 
roku w Brzeszczach wyłącznie w celu zapewnienia organizacji wyżej wymienionej imprezy.

Wyrażam również zgodę na publikowanie mojego wizerunku na zdjęciach i materiale filmowym z udziału w Rodzin-
nym Biegu Niepodległości na stronie www.ok.brzeszcze.pl, oraz stronie OK w portalu Facebook i stronie Hali Sportowej 
oraz KS AS Brzeszcze w portalu Facebbok oraz innych materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofa-
nie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofa-
niem. 

                                                                                                             …………………………………………………………………………………

                                                                                                                                     podpis zawodnika
                                                                                                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego zawodnika)
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