
                                                

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

NALEŻY WPISAĆ DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:

NAZWISKO:                                                                              IMIĘ:

PESEL:                                                        TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Poniższym podpisem wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/ podopiecznego*:

…...............................................................................................................................................................................................

nr PESEL: ..................................................................................................................................................................................

(należy wpisać imię, nazwisko i PESEL syna/córki/ podopiecznego) w zawodach  Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022
(26-27.08.2022r.) w Bielsku-Białej i Szczyrku.

W razie konieczności, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu synowi/córce/podopiecznemu*, transport do 
szpitala i dalsze zabiegi ratujące życie i zdrowie.

Poniższym podpisem oświadczam, że: 

□ Zapoznałem/łam się z trasą zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 odbywających się w dniu 26-
27.08.2022r i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających ze zjeżdżania po niej;

□ Nie będę wnosił/a, z tytułu zdarzeń losowych mogących mieć miejsce z udziałem mojego syna/córki/podopiecznego* podczas 
trwania zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 odbywających się w dniu  26-27.08.2022r  żadnych roszczeń w 
stosunku do Organizatora zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022  oraz do osób z nim współpracujących tj. m.in. 
do sponsorów i partnerów; Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 

□ Stan zdrowia mojego syna/córki/ podopiecznego* pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez
yzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z regulaminem i formułą zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022

□ Mój syn/córka/podopieczny* startujący w zawodach Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 posiada ważne ubezpieczenie
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.

□ Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie wizerunku
mojego syna/córki/podopiecznego* przez Organizatora zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 przez wszystkie
osoby z nim współpracujące, w tym przede wszystkim przez sponsorów, fotografów, partnerów i z tego tytułu nie
będę  w  przyszłości  rościł/a  żadnych  praw.  Jednocześnie  oświadczam,  że  wykorzystanie  wizerunku  mojego  syna/córki/
podopiecznego* zgodnie z powyższym nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw.

□ Zapoznałem/łam się ze wszystkimi zapisami regulaminu zawodów Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 i zobowiązuję
się do przestrzegania jego postanowień.

□ Wypełniłem/am listę zgłoszeniową na zawody Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 kompletnie oraz zgodnie z prawdą. 

□   wyrażam zgodę na bezpłatne i  nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka lub
podopiecznego, utrwalonych za pomocą zdjęć, nagrań video, wywiadów lub artykułów w materiałach promocyjnych związanych z
Zawodami, w celu promowania Zawodów jak i działalności Organizatora, w tym na utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie
zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w social mediach, prasie itp. i  z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł  żadnych praw
majątkowych.



□ Zawodnicy startują w zawodach  Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022  na własną odpowiedzialność, wobec czego
Organizator  oraz  osoby  z  nim  współpracujące  nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem  nich  za  uszczerbki  osobowe ani
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

□ Jako opiekun prawny zobowiązuję się sprawować stałą i nieprzerwaną opiekę nad moim
synem/córką/podopiecznym* zarówno przed, jak i po, a przede wszystkim w trakcie trwania zawodów.
*niepotrzebne skreślić

….........................................................................
miejscowość i data
..............................................................................
CZYTELNY podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, 
informuję że:

1. [Administrator] Administratorem Pana danych osobowych jest ECO RIDERS Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej, adres ul. Żywiecka
92/4, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000791039, NIP: 9372722119 („Administrator”) 

2. [Dane  kontaktowe] W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  skontaktować  pod  adresem:
info@endurotrails.pl lub pod adresem: adres ul. Żywiecka 92/4, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „RODO”

3. [Cele przetwarzania danych] Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w związku z Pana/Pani udziałem w zawodach  Mistrzostwa
Polski Garmin Enduro Trails 2022 (26-27.08.2022r.)  („Zawody”), (ii) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących  na  Administratorze,  w  szczególności  wynikających  z  prawa  podatkowego  i  przepisów  o  rachunkowości;  (iii)  w  celach
wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  w szczególności zapewnienia z Panem/Panią
kontaktu przed, w trakcie jak i po Zawodach oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz promocji
Zawodów i relacji medialnej z Zawodów zarówno przez Administratora jak i podmioty współpracujące, (iv) w związku z wyrażoną przez
Pana/Panią zgodą.

4. [Podstawy przetwarzania danych] Podstawy przetwarzania Pana danych osobowych to: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (ii) art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO;  (iii) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (iii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. [Odbiorcy danych osobowych] Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w
niezbędnym  zakresie  –  podmioty  współpracujące  z  Administratorem  w  zakresie  świadczonych  na  rzecz  Administratora  usług  oraz
wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w  szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne,
kurierskie, banki.

6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Postępowania, a po tym
okresie przez okres realizacji zawartej umowy (zwartej w wyniku Postępowania) a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli  przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego  ciążącego  na  Administratorze,  to  Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający  z   powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. Jeżeli przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to
Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. [Uprawnienia] Ma Pan/Pani prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania danych osobowych, (iii) ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, (iv) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (v) usunięcia
danych,.

8. [Automatyczne podejmowanie decyzji] W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie są podejmowane automatycznie. 
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