
 

Szkolna Liga Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

………………………………………………                              ………………………………………………………………... 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………................                              ………………………………………………………………... 

Adres                                                                                            Adres 

 

……………………………………................                             ………………………………………………….……………...     

tel. kontaktowy                                                                            Data urodzenia 

 

                                                                                                     ………………………………………………………………… 

                                                                                                     PESEL dziecka 

                                                                                 

………………………………………………………………… 

                                                                                                    Nazwa Szkoły dziecka 

                                                  

 

 

Zgoda na udział dziecka w zajęciach „Szkolnej Ligi strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej” 

 Akceptacja regulaminu 

 

Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny  na udział mojego dziecka w zajęciach (turniejach i otwartych 

treningach strzeleckich)  „Szkolnej Ligi Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej”  i oświadczam, że zapoznałem/-

am się z Regulaminem Szkolnej Ligi Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej i akceptuję jego postanowienia. 

 

………………………      ……………………………… 

data        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

Jako rodzic/opiekun prawny  oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w zajęciach „Szkolnej Ligi strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej”. 

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru 

dziecka ze szpitala. 

 

………………………      ……………………………… 

data        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na wykorzystanie/przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

 Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka,  

do publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez Jednostką prowadzącą Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi 

Sokołowskiej (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski) w zależności od wyboru: zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, 

głosu i danych biograficznych dziecka z zajęć „Szkolnej Ligi strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej” w dowolnym 

formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te mogą być 

wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą Jednostki prowadzącej Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów 

Ziemi Sokołowskiej.  

 

………………………      ……………………………… 

data        podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim.  

2. Dane osobowe dziecka oraz opiekunów prawnych będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zajęć (turniejów  

i otwartych treningów strzeleckich), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz 

celach promocyjnych Ligi. 

3.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2018, poz.1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Ligi.  

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w związku z udziałem w zajęciach Ligi obejmuje także publikację imienia  

i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany  

lub rozpowszechniany będzie materiał z zajęć.  

5.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zajęciach Ligi 

6.  Przez przekazanie do Jednostki prowadzącej Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej, prawidłowo 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 

danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. zajęć Ligi,  

a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Ligi.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Jednostki prowadzącej Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej. 

8. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikom przysługują prawa 

9. do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia 

10. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, 

11. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

12. Uczestnik zajęć Ligi oświadcza, iż jest świadomy zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i wobec 

13. potencjalnego zagrożenia nie wnosi przeciwko Jednostce prowadzącej Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi 

Sokołowskiej żadnych roszczeń. Oświadcza również, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach Ligi. 

14.  Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jednostki prowadzącej Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi 

Sokołowskiej. 


