
 
 

Oświadczenie 
 
……...…..…….………………………………………………………………………...…..…  
                           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
Oświadczam, że dziecko ……………..………………...………………… …………………………………………………….., urodzone w roku ………………………………….…….  
                                                     (imię i nazwisko dziecka, którego oświadczenie dotyczy)                                                               (rok urodzenia dziecka) 
 

nie ma przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach – XXIV Biegu Pamięci Narodowej. 
 
Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….…  
                                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka, którego oświadczenie dotyczy)  

 
w XXIV Biegu Pamięci  Narodowej, który odbędzie się w Sztutowie 10 maja 2019 roku. 
 
Składając podpis akceptuję obowiązujący regulamin oraz potwierdzam prawdziwość danych zawartych w formularzu własnoręcznym 
podpisem. 
 
 

……………………………………………………….. 
Podpis rodzica/opiekun prawnego 

 
* niepotrzebne skreślić 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

 
 
……...…..…….………………………………………………………………………….……………...…..…  
                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………..…………………… ………………………………………………………………..  
                                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka, którego danych dotyczy zgoda)  

 
będącego uczniem/uczennicą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                               (nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko) 
 
 
na potrzeby zgłoszenia oraz uczestnictwa dziecka w XXIV Biegu Pamięci Narodowej, który odbędzie się 10 maja 2019 roku w Sztutowie. 
Impreza jest organizowana przez Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945), 
Urząd Gminy w Sztutowie oraz Szkołę Podstawową im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. 
 
Dane osobowe są rozumiane jako informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania uczniu. Możliwy do zidentyfikowania 
uczeń to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie jednego bądź kilku 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną tożsamość osoby fizycznej oraz jej wizerunek.  
 
Zgoda dotyczy umieszczania zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany dobrowolnie podczas realizacji imprezy 
na stronach internetowych organizatorów, lokalnych gazet i portali społecznościowych. Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego 
dziecka może być wykorzystywany w celu promocji wydarzenia.  
 
Dane osobowe zgłoszonych do udziału XXIV Biegu Pamięci Narodowej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy, informacji                      
o jej przebiegu oraz wynikach indywidualnych oraz osiągnieciach szkół. 
 
Administratorem tych danych jest  Szkoła Podstawowa w Sztutowie ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo. 
Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Gołda. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl. 
 
TAK  /  NIE  
 
 
 
............................ dnia .............          …………….…….…….……………………………………….…………  
(miejscowość)                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  


