
 

*Zgoda rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 

biorącego udział w II Pyskowickim Biegu Mamuta na 10 km (dot. osób niepełnoletnich) 

 

Wyrażam zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, rocznik urodzenia 
dziecka, nr telefonu) moich, jak również mojego dziecka w zakresie i czasie niezbędnym do organizacji II 

Pyskowickiego Biegu Mamuta na 10 km (dot. osób niepełnoletnich). 
Ponadto wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas w/w biegu oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć w lokalnej prasie, na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz 
profilach społecznościowych w/w instytucji w celu informacji i promocji biegu. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych 

i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody.  
 

…........................................................................ (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 

44-120 Pyskowice, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 

- inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach jest Pan Leszek Leloch, 

adres e-mail: iod@mokis.pyskowice.pl  

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych  

- podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w II Pyskowickim Biegu Mamuta.  

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania  

- dane będą udostępniane Urzędowi Miejskiemu w Pyskowicach oraz firmie Anna Orian „Starter” na podstawie 

umowy nr 10V/I/2022 z dnia 06.06.2022r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej  

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia organizacji Biegu oraz kategorii 

archiwalnej dokumentów  

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (RODO)  

- w oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną 

formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego  

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

 

w II Pyskowickim Biegu Mamuta. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego 

typu imprezie sportowej. W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

niezbędnych zabiegów medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMINU II Pyskowickiego Biegu 

Mamuta i go akceptuję.  

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, wszystkie osoby z nią współpracujące, a także osoby 
związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 

za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy 
startują na własną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka w ramach dokumentacji zdjęciowej 

wydarzenia. 
 

Rok urodzenia dziecka …..………………… 

 

Nr telefonu do rodzica/ opiekuna …………………………………………. 

 

Podpis rodzica/opiekuna …............................................... 


