
DEKLARACJA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

Niniejszym potwierdzam chęd uczestnictwa w imprezie „Mikołajki na sportowo” na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce oraz Polaków na Ukrainie. 
Oświadczam, że znam zasady przeprowadzenia ww. imprezy i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich 
danych osobowych  oraz wizerunku w związku z uczestnictwem w imprezie „Mikołajki na sportowo”  (wyniki / statystyki / publikacja w prasie i internecie /, 
prezentacji  wyników sportowych, w celach statystycznych i archiwalnych oraz zdjęd na stronie UKS CLAN oraz stronie w/w szkoły.). Oświadczam, że mój stan 
zdrowia pozwala mi na udział w imprezie „Mikołajki na sportowo” na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce i Polaków na Ukrainie . Zgodnie z rozporządzeniem 
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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 
−Administratorem danych osobowych jest UKS Clan Ostrołęka, ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka  oraz II LO w Ostrołęce ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka. Celem 
jest popularyzacja różnorodnych form aktywności fizycznej, Promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, Integracja międzypokoleniowa, Upamiętnienie 30 
rocznicy istnienia  II LO w Ostrołęce, Zbiórka upominków Mikołajkowych dla Dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce oraz Polaków na Ukrainie, a także określenie 
poziomu motoryczności i umiejętności technicznych danego uczestnika w wybranych konkurencjach (co jest nieodłącznym elementem tych zawodów). 
Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do 
udziału w wydarzeniu. Dane będą przetwarzane w czasie trwania projektu (wypisanie dyplomów) do tworzenia danych statystycznych, komunikatu z zawodów, 
publikacji oraz anonimowej rejestracji w Narodowej Bazie Talentów (dane: data urodzenia, kod pocztowy, płed, wzrost, waga, wynik).  

DANE UCZESTNIKA 

Imię  i Nazwisko   

                    

Adres zamieszkania,    
kod pocztowy  

  

                    

Szkoła/Uczelnia/Drużyna   

       

Data urodzenia 

  
Wzrost (cm) 

Wypełnia organizator 
 

Waga (kg) 

wypełnia organizator 

 

 RRRR / MM / DD 

 

Telefon kontaktowy   

  

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

                      Podpis uczestnika 


