
Załącznik numer 1 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE SPORTOWYM  

„W 30 DNI DO ZDROWIA” 

Ja, niżej podpisany   ……………………………………………………………………………………………………………   

     (czytelnie imię i nazwisko – DRUKOWANYMI LITERAMI) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Projekcie Sportowym „ W 30 dni do zdrowia” mojego dziecka  

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

     (czytelnie imię i nazwisko dziecka – DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 jednocześnie informuję, iż dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w w/w 

Projekcie.  

1. Przeczytałem i akceptuję regulamin bez zastrzeżeń, oraz oświadczam że nie będę wnosić żadnych 

skarg czy roszczeń na drodze sądowej za jakiekolwiek szkody wobec organizatorów, jak również za 

ewentualny uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania 

Projektu.  

2. Akceptuję, że organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

uczestnika Projektu. 

3. Biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w trakcie wykonywania wyzwań sportowych 

niezbędnych do realizacji Projektu.  

4. Informuję, iż dziecko zostało w pełni zapoznane z Regulaminem Projektu Sportowego „W 30 dni 

do zdrowia”.  

                                                                                            

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

 Miejscowość  i data               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Załącznik numer 1  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................. zamieszkały/-a w 

(adres)...............................………………................................................ oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………… utrwalonego na procesy w 

ramach Projektu Sportowego „W 30 dni do zdrowia” w dniach 1.04.-30.04.2021 przez Szkołę Podstawową nr 1 w 

Jaworze.  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności przetwarzania danych osobowych dziecka w ramach zadań 
wykonywanych podczas realizacji Projektu oraz wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych, na 
stronie internetowej, mass mediach,  na plakatach, w folderach - w ramach programu Projektu Sportowego „W 30 
dni do zdrowia”. Zgoda obejmuje także przyszłe edycje programu, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć i 
filmów w innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez szkołę. 
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 1roku po zakończeniu realizacji 
programu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem 
pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku oraz wyników sportowych mojego dziecka, przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Jaworze w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach 
informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej.  

Wiem, że:  

 Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, 
wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres mailowy koordynatora projektu werbel.justyna@sp1jawor.pl 

 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  

 Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.  

 Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego 
przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.  

 Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 2 lat po zakończeniu realizacji programu, 
w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.  

 Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany utrwalony 
wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów 
Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.  

 Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z 
poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.  

 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

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

Miejscowość  i data                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
                                                            

 


