……………………., dnia ……………………….
…………………………………………
…………………………………………
imiona i nazwiska
opiekunów prawnych zawodnika
…………………………………………
imię i nazwisko zawodnika
…………………………………………
adres zamieszkania zawodnika
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA
W związku z panującą w Polsce pandemią koronawirusa (SARS-Cov-2), wywołującego COVID-19, będąc w pełni
świadomymi zagrożeń zdrowotnych wynikających z powyższego, oświadczamy niniejszym, że dobrowolnie wyrażamy
zgodę na udział naszego dziecka w turnieju „Piątki na Rynku Sport CK 2021” organizowanego przez Stowarzyszenie
Sport CK oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, który odbędzie się w dniach 14-20 czerwiec 2021 r.
Oświadczamy ponadto, że nasze dziecko nie jest zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz że w przeciągu ostatnich 14 dni
nie przebywało na kwarantannie i nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub przebywającą na
kwarantannie.
Ponadto oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że w przypadku choroby, odniesienia kontuzji lub utraty zdrowia
przez nasze dziecko, organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie będziemy rościć w stosunku do nich
żadnych pretensji.
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Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka takich jak imię, nazwisko, rok urodzenia,
miejscowość zamieszkania. Dane będą przetwarzane w celu promocji wydarzenia, informacji o ewentualnie uzyskanych
przez dziecko nagrodach zespołowych lub indywidualnych, informacji o przebiegu wydarzenia oraz w celu realizacji
przez Administratora zadania publicznego.
Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Stowarzyszenie Sport CK, jako Administrator danych będzie przetwarzało
je zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
Powierzający dane niniejszym wyraża na to zgodę.
Oświadczamy, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.
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