Załącznik 2 do Regulaminu
IV Biegu Charytatywnego ICZMP RUN - bieg wirtualny w Łodzi.

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego
Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny:
1. Wyrażam zgodę na udział w „IV Biegu Charytatywnym ICZMP RUN - bieg wirtualny
” w Łodzi w dniach 05 września 2020 r. - 27 września 2020r.., organizowanym przez
Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i biorę pełną
odpowiedzialność
za małoletniego:
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka (osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu, numer startowy)
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu IV Biegu Charytatywnego
ICZMP RUN oraz jestem świadomy/a jego postanowień i w pełni je akceptuję.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
rejestracyjnym dla potrzeb procesu rejestracji oraz prezentacji wyników biegu zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a oraz zgodnie z art. 7 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 – RODO.
4. Wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie, nieodpłatne utrwalenie i publiczne
rozpowszechnianie na terenie kraju i poza jego granicami – mojego wizerunku
i wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z upowszechnieniem i promocją
Biegu w mediach.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – RODO, informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych będzie: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki
Polski” z siedzibą w Łodzi 93-338 ul. Rzgowska 281/289, NIP 729-27-07-134 REGON: 360700780.
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: fundacjaiczmp@gmail.com

Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww. wymienionej działalności, a
także promocji działalności statutowej Fundacji i informowania o inicjatywach podejmowanych przez
Fundację, w tym drogą elektroniczną (w postaci newslettera, social media) - podstawę prawną
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przetwarzania Państwa danych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a
RODO) i ewentualnie niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora, którym jest prowadzenie promocji swojej działalności statutowej. Dane
osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących
administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją
biegu.
Dane będą przechowywane do czasu:
1. przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które
z w/w zdarzeń nastąpi później),
2. cofnięcia udzielonej zgody,
3. zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów promocji działalności
Fundacji. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla Fundacji wiążące.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. działalności. Administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Łódź, dnia ……………2020 r.

………………………...………………………….
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

