
Załącznik nr 1 do Regulaminu „Wirtualny Bieg Po Bezpieczne Wakacje” 
  

 

 

  FORMULARZ OSOBY MAŁOLETNIEJ: 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………… 

2. WIEK: ...……………………………………………………………………………. 

3.  MIEJSCE BIEGU: …………………………………………………………………..                                                   
/miejscowość, ewentualnie nazwa kompleksu leśnego/ 

4. DYSTANS: ………………………………………………………………………… 

5. UZYSKANY CZAS: ……………………………………………………………….. 

6. TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………………... 
 

 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH „WIRTUALNY BIEG 

PO BEZPIECZNE WAKACJE” 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki  .............................................................w zawodach biegowych pn. 

„Wirtualny Bieg Po Bezpieczne Wakacje”, które rozpoczynają się 26 czerwca 2020 roku i trwają do 15 lipca 2020 

roku. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w zawodach sportowych oraz zostało zapoznane z zapisami zawartymi w regulaminie Biegu. 

 

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

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Biegu/ 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA „WIRTUALNEGO BIEGU PO BEZPIECZNE WAKACJE” NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, 

str. 1 ze zm., dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w postaci imienia i nazwiska 

mojego syna/córki ……………………………………, wieku ……….. przez Komendę Wojewódzką Policji  

w Białymstoku. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (cofnięcie zgody nie dotyczy zdjęć w 

Internecie zamieszczonych uprzednio na podstawie zgody).    

    

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

                              /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Biegu / 

 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA „WIRTUALNEGO BIEGU PO BEZPIECZNE WAKACJE” NA  

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki 

…………………………………. poprzez opublikowanie zdjęć z przebiegu zawodów na stronie internetowej 

Organizatora http://www.podlaska.policja.gov.pl/ lub Współorganizatorów Zdjęcia oraz nagrania filmowe, a także 

wyniki klasyfikacji z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję. 

 

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

                           / data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Biegu  

 

http://www.podlaska.policja.gov.pl/

