…………....……………………………………………………….
Miejscowośd, data

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Rajd rowerowy pt.

„Śladami Kawelina”
organizowany przez
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
oraz Stowarzyszenie „Aktywny Zabłudów”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

w rajdzie rowerowym pt. „Śladami Kawelina” w dniu 09.06.2018 roku na trasie:
Zabłudów – Krasne – Dobrzyniówka – Rafałówka – Kamionka – Bobrowa – Majówka (ognisko) – Tatarowce – Łukiany
– Zajezierce – Zacisze – Rafałówka – Dobrzyniówka – Zabłudów.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na udział w rajdzie długodystansowym i nie ma
przeciwwskazao do uczestnictwa w powyższym wydarzeniu.
Telefon kontaktowy: ..............................................

…………....……………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka przez
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, dane będą wykorzystywane na potrzeby organizowanego wydarzenia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowyc (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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: RODO), informujemy, że:
a) administratorem Paostwa danych jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
b) mają Paostwo prawo żądania od nas dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ponadto przysługuje
Paostwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

.................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631
z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęd oraz nagrao video wykonanych
podczas realizacji zadao, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji działalności Miejskiego
Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie na wszystkich polach eksploatacji.

.................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

