
OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  
GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ 

 
 
Ja niżej podpisany…………………………………...….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika) zamieszkały …………………………………………..……… (adres) będący 

zawodnikiem drużyny ………………………… (nazwa) 

1. Oświadczam, że w Gminnym Turnieju Piłki Halowej 
syn/córka ……………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) uczestniczy 
z własnej woli. Dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do jego 
uczestnictwa w rozgrywkach. Ponadto nie będę rościł pretensji do organizatora w przypadku 
powstałych kontuzji i urazów dziecka, które mogą wystąpić podczas trwania w/w turnieju. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imię                           
i nazwisko, oraz adres, przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w celu 
organizacji i przeprowadzenia Turnieju. 
 
3. Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie 
wizerunku mojego dziecka podczas Gminnego Turnieju Piłki Halowej, organizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz wykorzystanie tego wizerunku 
poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w 
celach informacji i promocji. 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. 
Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2018 poz. 1000) dalej: RODO. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, wpisane do Rejestru Instytucji 
Kultury pod nr. 3, NIP: 869-16-62-296, REGON: 850396669. 
 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Gminnego Turnieju Piłki Halowej  oraz 
akceptuję zawarte w nim zasady. 
 
 
 

…………………………………………….. 
      data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 


