
Chorzów, dnia ………..……….  

OŚWIADCZENIE opiekuna osoby nieletniej 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną:  
 
………………………..……….……………………………….….., ……………….……………………….…..,  

          (imię i nazwisko)              (data urodzenia) 

 

tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego ……….…………………………….…….. 

w akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim” organizowanym przez „Stadion Śląski” Sp. z o.o. w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 30 listopada 
2018 r., w godzinach 8:00 do zmroku (nie dłużej niż do 20:30), od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem dni, gdy obiekty Stadionu są nieczynne.  
 
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim” oraz znane mi są warunki uczestnictwa. 
Przyjmuję do wiadomości, że „Stadion Śląski” Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki jakim uczestnik może ulec, jak również za mienie uczestnika. 
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, co do udziału dziecka w akcji „Ratalny Ultramaraton Biegowy”. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na potrzeby „Stadion Śląski” Sp. z o.o. w Chorzowie [zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)]. 
 
TYLKO W PEŁNI I CZYTELNIE WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU I NA ZASADACH PRZYJĘTYCH DLA AKCJI „RATALNY 
ULTRAMARATON BIEGOWY NA ŚLĄSKIM” w 2018 r.  
 
 
 
….……………………………..…………………………………………..                                              ………………….….……………………………………………………………..  
              (adres mailowy – LITERY DRUKOWANE)                                                                          (imię i nazwisko LITERY DRUKOWANE) 

 
 
 
………………………………………………………….. 

                                                       podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203  

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach 

marketingowych (m.in. otrzymywanie informacji o wydarzeniach na stadionie).  

Oświadczam, że znane jest mi prawo do wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub 

stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych przeze mnie danych lub całkowite usunięcie moich danych ze zbioru. 

 Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

 

 
 
………………………………………………………….. 

                                                       podpis 

 
 

Administratorem Danych Osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203.  

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, 

czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych danych lub całkowite usunięcie swoich danych ze zbioru. 

 

 

 

 


