
Zgłoszenie Uczestnika  biorącego udział w imprezie pn.:  

„Nocny bieg z jajem” - 22.04.2022 r. 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………….………...........................................  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:…………….……….............................*1 

 

 

Data urodzenia: ............................., Numer zgłoszenia: …………………………………*2 
 

*1 – dotyczy osób niepełnoletnich 
*2 – wypełnia Organizator 

 

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

opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu i wskazania go w Zgłoszeniu z imienia 

nazwiska. 

 

Oświadczenie nr 1 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w imprezie określonymi w regulaminie i zgłaszam 

swoje uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się ze 

wszystkimi warunkami regulaminu,  wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy 

zgodnie z prawdą. Przyjmuję do wiadomości  regulamin, akceptuję jego treść i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

Organizator (Gmina Mirosławiec), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 

ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące 

naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez podpisanie niniejszego Oświadczenia 

(równoznacznego z akceptacją Regulaminu imprezy) uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody 

związanej z imprezą  

  

.......................,………..................................................     

Data i czytelny podpis Uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna prawnego)  

 

Oświadczenie nr 2 

W związku z udziałem  w imprezie  pn.” Nocny bieg z jajem” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz 

wyrażam zgodę na  wykorzystanie i upublicznienie mojego / mojego/j syna/córki 

wizerunku w publikacjach związanych z organizowaną imprezą pn. „Nocny bieg z jajem” 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (www.miroslawiec.pl), w 

mediach społecznościowych, profilach społecznościowych, prasie radiu i telewizji. 

 

.......................,………..................................................     

Data i czytelny podpis Uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna prawnego)  

 

Oświadczenie nr 3 

Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Administratora danych 

osobowych 

 

.......................,………..................................................     

Data i czytelny podpis Uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna prawnego)  

 

 

 

http://www.miroslawiec.pl/


 

 

 

 

Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Mirosławcu z 

siedzibą  przy ul Wolności37, 78-650 Mirosławiec, tel. 67/2595 042, e-mail: 

urzad@miroslawiec.pl.  

2) Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest dostępny pod 

adresem e-mail: ido@miroslawiec.pl.  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w organizowanej 

imprezie „Nocny bieg z jajem” Państwa dane przetwarzamy na podstawie 

udzielonej przez Państwa zgody a w zakresie w jakim przepisy prawa obligują do 

archiwizowania określonych danych na podstawie przepisów prawa w pozostałym 

zakresie na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

4) Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Dane osobowe  będą 

przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.  

5) Odbiorcami Państwa danych będą uprawnieni Pracownicy oraz osoby odwiedzające 

stronę www Urzędu, media społecznościowe, czytające prasę w której będzie 

umieszczona relacja z imprezy czy też relacji w prasie i radiu. 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.  

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne celem wzięcia 

udziału w imprezie.  

9) Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich za wyjątkiem profilu 

Facebook. Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje 

przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych 

jest Spółka Meta Platforms Ireland Limited (przed zmianą nazwy: Facebook Ireland 

Limited). 
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