
 

Ja niżej podpisany/a:_________________________________________________

 

osobistym , NR /SERIA: ______________

 

Adres zamieszkania: __________________________________________

wyrażam zgodę na wykonywanie przez syna

 

_____________________________________

_____________________________________

prac o charakterze wolontarystycznym na rzecz:

_____________________________

 

Oświadczam, iż moja/mój  córka/syn jest objęty/a 

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz że 

 
W razie potrzeby proszę kontaktować się ze mną osobiście/telefonicznie:
 
 

__________________________, dnia
              miejscowość                            
 
 
 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 administratorem danych jest 

ZEZWOLENIE 

Rodziców / Opiekunów niepełnoletniego 

Wolontariusza/ki 

FESTIWALU BIEGOWEGO

ULTRA WAY 

28 - 29 MAJ 2021 

:_________________________________________________ legitymująca się dowodem 

______________________ PESEL: ____________________________________

________________________________________________________

wyrażam zgodę na wykonywanie przez syna / córkę: 

___________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka) 

 
___________________________________________________________________

(Telefon dziecka) 
prac o charakterze wolontarystycznym na rzecz: 

FESTIWALU BIEGOWEGO ULTRA WAY 
___________________________________________________________________

(nazwa organizacji/instytucji) 

Oświadczam, iż moja/mój  córka/syn jest objęty/a ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z przepisami o 

echnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia.

W razie potrzeby proszę kontaktować się ze mną osobiście/telefonicznie: ______________________

 
, dnia______________________                      ____________________________
                              data                                          podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

administratorem danych jest Stowarzyszenie ULTRA WAY, 84-207 Bojano, ul. Józefa Wybickiego 38

Rodziców / Opiekunów niepełnoletniego  

FESTIWALU BIEGOWEGO 

legitymująca się dowodem  

___________________________ 

_______________________________ 

_____________________ 

_____________________ 

______________________________ 

ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z przepisami o 

z obowiązkami szkolnymi ucznia. 

_______________________________ 

__________________________              
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

207 Bojano, ul. Józefa Wybickiego 38 



 dane będą przetwarzane wyłącznie do celów promocji Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz realizacji 
działań wolontarystycznych i promocji idei wolontariatu, 

 dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją i promocją 
Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz  działań wolontarystycznych, 

 mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, 
 podanie danych jest dobrowolne, 
 mam prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swą szczególną 

sytuację, 
 mam prawo sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innemu administratorowi 

danych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez wykorzystanie zdjęć 
z jego udziałem i publikację na stronach internetowych Festiwalu Biegowego ULTRA WAY oraz na innych 
portalach oraz publikacjach i prezentacjach wyłącznie w celach informacyjnych i promocji Festiwalu 
Biegowego ULTRA WAY  oraz wolontariatu. 
 
 
 
 

______________________________                                                           ______________________________ 
                  data                                   podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


