Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.0448.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 22 lipca 2021 r.
Ogólna klauzula informacyjna:
1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Gmina Ornontowice,
reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail:
ug@ornontowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe Pana/Pani i/lub Pana/Pani dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzeń sportowych, celem wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wizerunek
Pana/Pani i/lub dziecka będzie przetwarzany na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji
celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany
zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia) jest
konieczne dla wzięcia udziału w zawodach.
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Ja, (imię i nazwisko) ........................................................... wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych (wizerunek zarejestrowany w trakcie zawodów)
przez Gminę Ornontowice jako Administratora, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ornontowice, z siedzibą
przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, danych osobowych moich i/lub* mojego dziecka. Zgoda
obejmuje takie formy publikacji jak: strony internetowe (www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl), portale
społecznościowe
(Facebook
www.facebook.com/Ornontowice/,
YouTube
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/), gazety (Głos Ornontowic) oraz inne tytuły prasowe/strony
i portale internetowe, do których Urząd Gminy Ornontowice wysyła materiały promocyjne. Zdjęcia mogą być
również przekazywane do jednostek organizacyjnych Gminy. Rozumiem, że mam prawo do cofnięcia
w dowolnym momencie wcześniej wyrażonej zgody (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku
zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych
praw moich i/lub* mojego dziecka.
Ornontowice, 25.09.2021 r.
......................................................................
czytelny podpis osoby uprawnionej
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.0448.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 22 lipca 2021 r.
Deklaracja uczestnika w wydarzeniu sportowym
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zawodów)
oświadczam, że jestem opiekunem prawnym .........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
i zezwalam dziecku na udział w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Ornontowice.
Data urodzenia dziecka: .................................................
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin zawodów,
- stan zdrowia dziecka jest mi znany i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, do udziału dziecka
w zawodach, a dziecko startuje na moją odpowiedzialność.
Ornontowice, dnia 25.09.2021
..........................................................
czytelny podpis
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