Załącznik nr 3

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w V Poddębickim Biegu Bez Barier

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
na udział w Biegu na 10 km
odbywającego się podczas V Poddębicki Bieg Bez Barier w dniu 01.06.2019 r. w Poddębicach.
Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za start mojego dziecka/podopiecznego, w w/w
Biegu.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………...
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………..

❒ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym podanych w formularzu
zgłoszeniowym przez Fundację Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach, ul. Wspólna 6,
99-200 dla celów organizacji i przeprowadzenia V Poddębicki Bieg Bez Barier.
❒ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w ramach
udziału w V Poddębicki Bieg Bez Barier, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biegu na
10 km.
❒ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail lub
numer telefonu komórkowego informacji dotyczących działań na rzecz Kampanii 1%
i usług oferowanych przez Fundacja Obudzić Zmysły w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

❑ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundacja Obudzić Zmysły telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
❑ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Bieg na 10 km i w imieniu swoim oraz
dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym akceptuję jego treść,
a podane przeze mnie dane są prawdziwe. Zgodnie z Regulaminem Administratorem
Danych Osobowych jest Fundacja Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach, ul. Wspólna
6, 99-200 Poddębice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000523529. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału
w V Poddębicki Bieg Bez Barier. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale XIII Regulaminu.

……………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

