
Zgoda na udział dziecka w VI Gminnym SKATINGU  

JEŹDZIMY NA ROLKACH 

GOSTYŃ, 19.06.2021 roku 
 

 

………………………………………………                                                                                        

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                              

    

 

 

………………………………………………………………… 

             imię i nazwisko dziecka 

 

………………………………………………………………... 
 Adres 

 

………………………………………………….……………...     

                                                                              Data urodzenia 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  

 

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

w VI GMINNEGO SKATINGU JEŹDZIMY NA ROLKACH w dniu 19.06.2021 r w Gostyni. 

 

Oświadczenie Rodziców (Opiekunów prawnych) 

 

Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka ww. zawodach/imprezach 

sportowych. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań w stanach zagrażających 

życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas uczestnictwa ww. zawodach/imprezach sportowych. 

 

Wyrażam zgodę, aby organizator zawodów/imprezy sportowej podjął ewentualne działania w przypadku 

zagrożenia stanu zdrowia mojego dziecka takie jak: 

 wezwanie lekarza 

 wezwanie pogotowia ratunkowego 

 odwiezienie do szpitala 

 udzielenie pierwszej pomocy 

W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 

 

Gostyń, dnia………………………………..                                               ……………………..……………………………….. 

             (data i czytelny podpis osoby pełnoletniej /  

              rodzica  lub opiekuna prawnego dziecka) 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka 
 

Zgodnie z Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury 

z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń jako administratora danych osobowych: 

 

1. moich:…………………………………………………………………………...(wpisać imię i nazwisko) 

2. mojego dziecka …………………………………………………………………(wpisać imię i nazwisko) 

takich jak: imię i nazwisko moje, imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, data urodzenia dziecka, w celach związanych 

z udziałem w VI GMINNEGO SKATING JEŹDZIMY NA ROLKACH . 

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo 

w zawodach/imprezie sportowej będzie niemożliwe. 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby pełnoletniej / rodzica  lub opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

Zgoda na publikowanie wizerunku w zakresie organizacji  VI GMINNEGO 

SKATINGU JEŹDZIMY NA ROLKACH 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.), wyrażam/ nie 

wyrażam zgodę* na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Dom Kultury z siedzibą przy ul. 

Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń 

 

1. mojego wizerunku …………………………………………………………………… (wpisać imię i nazwisko) 

2. wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………….…..(wpisać imię i nazwisko) 

zarejestrowanych podczas trwania VI GMINNEGO SKATINGU JEŹDZIMY NA ROLKACH w celach związanych 

z promocją działalności, budowaniem wizerunku oraz sprawozdawczością Domu Kultury. 

 

Wykorzystanie wizerunku oraz prac artystycznych zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych dziecka, ani innych 

praw.  

 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa: www.dkgostyn.pl; strona na portalach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/dkgostyn/ , gazeta „Wicie”, gazeta „Nasza Gazeta”, „Dziennik Zachodni”, gazetka ścienna w DK.  

Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: Urząd Gminy Wyry. 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: 

wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich 

wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby pełnoletniej / rodzica  lub opiekuna prawnego dziecka) 

http://www.dkgostyn.pl/
https://www.facebook.com/dkgostyn/

