
Limanowa, ……………………. 
 
 

 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO 
„II MEMORIAŁU STRZELECKIEGO IM. WOJTKA 

STRUZIKA” 
 
 
 
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….. 
rok urodzenia………………………………………………………………………………….. 
grupa wiekowa ……………………………………………………………………………….  
szkoła…………………………………………………………………………………………... 
 
*Niepotrzebne skreślić. 

 
Wyrażam / nie wyrażam * zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego dziecka przez administratora danych osobowych w związku z udziałem 
w „II Memoriale strzeleckim im. Wojtka Struzika. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem 
możliwości brania udziału w turnieju. 

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam *zgodę/y na bezterminowe, 
publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska, 
nazwy szkoły przez Organizatora, zarejestrowanych podczas Memoriału w celach 
związanych z promocją Zawodów, Miasta Limanowa, bądź sponsorów nagród. Zgoda 
obejmuje takie formy publikacji jak zamieszczono w regulaminie zawodów. Oświadczam, że 
wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych 
i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y* na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 
w przypadku zagrożenia życia dziecka w trakcie zawodów strzeleckich. 

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem 
i hospitalizacją dziecka w przypadku nagłego zagrożenia jego życia. Potwierdzam brak 
jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach. Oświadczam, 
że zapoznałem/am się z regulaminem Memoriału i akceptuję jego postanowienia. 
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem 
i akceptuję. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 
1191). 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025). 
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 
4. Rozporządzenie 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). 
 Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem zawodów. 

 
 
 
.......................................................................... 
(data i podpis osoby pełnoletniej/ rodzica/ prawnego opiekuna) 


