
………………………………………………………………………………………………………….
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

 
 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 
r. poz. 2135 [dalej: „Ustawa”]podanych w niniejszej zgodzie przez rodzica/opiekuna prawnego* uczestnika I Biegu Kupiec „Zdrowa Radość 
Życia” [dalej: „Bieg”], na stronie internetowej www.bieg.kupiec.pl, Formularzu Rejestracyjnym oraz w karcie startowej przez uczestnika Biegu 
jest Fundacja KUPIEC z siedzibą w miejscowości Paprotnia przy ul. Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod nr. KRS 0000619733, NIP: 
6653002444, REGON: 364538720 [dalej: „Organizator”] oraz Patron Biegu – Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, posiadająca NIP: 
665-26-77-246, REGON: 311604510 [dalej: „Patron”]. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na o prawie wglądu do danych mojego 
dziecka/podopiecznego i do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawę. Podanie danych przez uczestnika Biegu oraz jego 
rodzica/opiekuna prawnego* jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegu.

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziec-
ka/podopiecznego* ……………………………………………………….. przez Organizatora i Patrona dla celów związanych z organizacją i realizacją Biegu w 
tym zamieszczeniem na stronie internetowej wyników z Biegu, wydaniem nagród przewidzianych w Regulaminie Biegu i wypełnieniem 
obowiązków podatkowych.

……………………………………………………………………………………………………….
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie przez moje dziecko/podopiecznego* ………………………………………………………. 
informacji handlowych drogą pocztową, elektroniczną (m.in. o nowych ofertach, ofertach promocyjnych,  produktach, usługach i konkur-
sach) na podane przez niego numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a także otrzymywanie drogą  pocztową i elektroniczną 
informacji handlowych pochodzących od podmiotów zlecających Organizatorowi przekazywanie takich informacji. 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie rzez Organizatora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* 
……………………………………………………….. i dodatkowych podanych przeze mnie lub moje dziecko/podopiecznego* danych, w celach marketingo-
wych podejmowanych przez Organizatora i/lub Patrona we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich, jak sprzedaż produk-
tów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem 
partnerów Organizatora. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania Biegu i Konkursu. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na marke-
ting bezpośredni Organizatora przy użyciu m.in. poczty, poczty elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz 
automatycznych systemów wywołujących m.in. na otrzymywanie informacji handlowych o nowych ofertach promocyjnych, produktach, 
usługach i konkursach. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania Biegu i Konkursu.

………..……………………………………………………………………………………………
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* ……………………………………………………….., 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biegu i udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku mojego dziec-
ka/podopiecznego* ……………………………………………………….. na warunkach określonych w Regulaminie Biegu. Oświadczam, że moje dziecko/pod-
opieczny* ……………………………………………………….. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i akceptuję jego udział w Biegu 
na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać 
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Biegu i jako rodzic/opiekun 
prawny*………………………………………… akceptuję jego treść, a podane przeze mnie oraz moje dziecko/podopiecznego* 
……………………………………………………….. dane są prawdziwe.

………………………………………………………………………………………………………
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

* - niepotrzebne skreślić.

 I BIEG KUPIEC
“ZDROWA RADOŚĆ ŻYCIA”

04.09.2016

ZGODA
RODZICA

NINIEJSZYM WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA / PODOPIECZNEGO*: 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/PODOPIECZNEGO: ………..........................................……………………………………………… 

DATA URODZENIA: ……………………………..........     NA UDZIAŁ W BIEGU:                 BIEG NA 10 KM             BIEG NA 5 KM, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04.09.2016 R.

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*: 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………............................................ ADRES: ….........…………………………………….................

NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI: ……………...……….... TEL. KONTAKTOWY: .............................................. 


