INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH
PRZEZ STOWARSZYSZENIE „RADZYMIN RUN TEAM”
Stowarzyszenie „Radzymin Run Team”, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej
działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. strony internetowe i strony na
portalach społecznościowych. W zasobach tych publikujemy informacje o naszych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach
biegowych i organizacyjnych. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Stowarzyszenie i drużynę „Radzymin Run
Team” w dobry świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i filmami, które zostały wykonane w czasie uroczystości, wydarzeń, spotkań i
zajęć związanych z działalnością Stowarzyszenia „Radzymin Run Team”.
Szanując prawa dzieci i rodzin, którzy biorą w biegowych imprezach, serdecznie prosimy o podjęcie decyzji dotyczącej
rozpowszechniania w celach promocji Stowarzyszenia „Radzymin Run Team” nt. Państwa dziecka.

ZGODA NA ROZOWSZECHNIANIE INFORMACJI NT. DZIECKA, W TYM JEGO WIZERUNKU W CELACH ZWIĄZANYCH Z
PROMOCJĄ STOWARZYSZENIA RADZYMIN RUN TEAM I JEGO DZIAŁANOŚCI
Ja jako rodzic / opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ......................................,
tj. imienia i nazwiska, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brało lub będzie brało udział (np. konkursy,
zawody sportowe), informacji o jego sukcesach, w tym wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii, filmów i nagrań, na których
będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją Stowarzyszenia „Radzymin Run Team”, także poprzez ich
udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:
• Zamieszczenie informacji na stronach internetowych,
• przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów, o najważniejszych wydarzeniach drużyny / Stowarzyszenia „Radzymin
Run Team” na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i do lokalnych mediów.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie Stowarzyszeniu
„Radzymin Run Team” pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody
będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w
których brało udział.

.................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANOŚCIĄ STOWARSZYSZENIA „RADZYMIN RUN TEAM.
Ja jako rodzic / opiekun prawny do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka: ..............................................
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że w dniu .................... zapoznałem się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych
dzieci związanych z działalnością Stowarzyszenia „Radzymin Run Team”.

.................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W IMPEZIE BIEGOWEJ
W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA
Ja ............................................................. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ......................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałego: ..............................................................................................., ucznia/uczennicy klasy: ............................
ze szkoły ................................................................................................, w imprezie biegowej pt. „2. Radzymiński
Trail”, w charakterze wolontariusza. Bieg organizowany jest przez Stowarzyszenie „Radzymin Run Team”, pod
Patronatem Burmistrza Miasta Radzymin. Termin biegu: 22.09.2019 r,
Przewidywany czas trwania imprezy: 8:00 – 14:00. Jestem świadomy, że moje dziecko dotrze na miejsce odbywania
wolontariatu samodzielnie, oraz samodzielnie z tego miejsca powróci.
Oświadczenie to i dane w nim zawarte zostaną zniszczone po zakończeniu imprezy.
..........................……………............ tel: .....................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

.......................................................
(telefon komórkowy do dziecka)

( telefon komórkowy do rodzica/opiekuna prawnego)

