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FORMULARZ ZAWODÓW ROWEROWYCH

„PUMP TRACK RACE”

Wilkowice, 4.12.2022 roku

1. Niniejszym oświadczam, że:

a) jako rodzic/opiekun dziecka ….................................................................................. jestem świadom 
ryzyka związanego ze startem mojego  dziecka w zawodach i w związku z powyższym nie będę 
miał  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do  Organizatorów w  razie  wystąpienia  jakiegokolwiek 
negatywnego następstwa udziału w zawodach, a w szczególności nieszczęśliwego wypadku.

b) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach.

c) świadomie i dobrowolnie podaję dane osobowe mojego dziecka.

IMIĘ I NAZWISKO PESEL

        2.    Wyrażam zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez:  Stowarzyszenie EcoSport  z siedzibą w 

Bielsku-Białej („Organizator”) w związku z udziałem mojego dziecka w zawodach.

b) upublicznienie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie EcoSport w celu przeprowadzenia 

i wykonania relacji z zawodów oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z eventem.

………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)



INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 jako: „RODO” informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące 

znajdują się poniżej:

Administratorzy  danych  osobowych:   Stowarzyszenie  EcoSport  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  (kontakt: 

biuro@eco-sport.pl)

Cele i podstawy przetwarzania:  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratorów, w szczególności zapewnienia z Panem/Panią kontaktu w związku z realizacją zawodów, 

w celach archiwalnych, w celach informacyjno-promocyjnych, w szczególności przeprowadzenia i wykonania 

relacji z zawodów, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec 

Administratorów (art. 6 ust. 1 lit.), 

Odbiorcy danych: Dane osobowe możemy przekazać personelowi pracowniczemu, Organizatorom zawodów 

oraz podmiotom nadzorującym wydarzenie „Pump Track Race”.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia. Dane 

będą  przetwarzane  przez  okres  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń  wynikający  z  powszechnie 

obowiązujących  przepisów prawa.  Jeżeli  przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia  obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu 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 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.

Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych,

 sprostowania, ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych osobowych,

 cofnięcia zgody,

 przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administrato-

rowi w razie takich możliwości technicznych

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

…....…............................................... …....…................................................
(miejscowość/data)   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)


