Załącznik numer 1 – Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

……………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego )
W Biegu młodzieżowym w ramach Imprezy 5. Gdaosk Maraton, która odbędzie się w dniu 14.04.2019 r. w Gdaosku (zwaną
dalej Imprezą), organizowanej przez Gdaoski Ośrodek Sportu z siedzibą w 80-221 Gdaosk, ul. Traugutta 29 (zwanym dalej
GOS )
Oświadczam, że:


znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy,



u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazao zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniad
lub uniemożliwid jego udział w Biegu.

Ponadto:
1)

2)

3)

wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez GOS, wizerunku naszego
1
podopiecznego/dziecka utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Imprezy bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w ramach działao
promocyjnych i marketingowych GOS, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie. Upoważniamy GOS do
wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie rozpowszechnienia wizerunku małoletniego oraz zestawienia z
innymi wizerunkami. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, jednak wizerunek
małoletniego może byd rozpowszechniany wyłącznie w sposób nienaruszający dóbr osobistych małoletniego - w
szczególności poprzez przedstawianie go w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub
zniesławiający, zniekształcenie jego wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, który może naruszad dobre
obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego dla potrzeb związanych z
organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do
treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą
sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że
administratorem danych osobowych jest Gdaoski Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdaosk,
wyrażam zgodę podanie danych osobowych dziecka/podopiecznego w postaci imienia nazwiska, miejscowości
oraz roku urodzenia na publicznie dostępnej liście startowej.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………
(podpis)
1

Niepotrzebne skreślić

