
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PODOPIECZNEGO ZAWODNIKA 

 BIORĄCEGO UDZIAŁ W BIEGU  

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

TROPEM WILCZYM 

w Miliczu 
 

rozgrywanego w dniu 06 marca 2022r. 

 
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego, poprzez złożenie podpisu. 

 

Niniejszy wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

 

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

Imię i Nazwisko osoby niepełnoletniej 

 

ur ..................................    Dystans  ………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Lokalnego Biegu Tropem Wilczym 

rozgrywanego w dniu 06 marca 2022r. w Miliczu 

 

Jestem świadomy/a, iż udział w biegu jest związany z wysiłkiem fizycznym i niesie za sobą 

naturalne ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka  

pozwala na jego udział w tym biegu.  

 

 

Milicz, dnia ................................ 

..................................... 
podpis czytelny 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.20135 z dnia 16.12.2015) przez organizatorów biegu w celach 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących biegu. 

 

 

........................................................... 
podpis czytelny 

 

 
 



 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
RODO 

 
Organizator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest OSiR Sp.z o.o. w Miliczu z siedzibą przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 5 
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres 
mailowy: osirmilicz@onet.eu 
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 
pkt. a), w celu uczestnictwa w  imprezach organizowanych przez OSiR Milicz 
4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy organizatora, w zakresie 
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają 
oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. 
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
6) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa  w imprezach, 
organizowanych przez Organizatorów  
Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w biegu 
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez OSiR Milicz. 
 
 
 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 


