
 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KINDER JOY OF MOVING BIEGACH DZIECI 

 

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

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego            telefon kontaktowy  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział: …………………………………………..…..………………………….……. 

…………………………………………………………..………….… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka) 

 w Kinder Joy of moving Biegach Dzieci odbywającymi się w ramach imprezy 1 MILA - Amatorskie Mistrzostwa 

Krakowa w biegu na milę, w dniu 24.05.2020 r. w Krakowie, na terenie AWF Kraków. 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

W związku z udziałem dziecka w Kinder Joy of moving Biegach Dzieci: 

□** Wyrażam zgodę na wysyłanie mi przez Fundację  oniki  yrek lub  portfolio  p. z o. o. informacji handlowych 

dotyczących tej i przyszłych edycji 1 ILI, poprzez SMS lub e-mail z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych. 

□** Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 

nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie wizerunku mojego / mojego dziecka (niepotrzebne skreślić), uwiecznionego przez lub na 

zlecenie Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie Kinder Joy 

of moving Biegach Dzieci. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w Internecie 

(m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i 

publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach 

promocyjnych i wizerunkowych związanych z programem Kinder Joy of moving. W tożsamym zakresie wyrażam 

zgodę na wykorzystanie nagrania mojego / mojego dziecka (niepotrzebne skreślić) głosu i łączenie takiego nagrania z 

innymi utworami. Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim / mojego 

dziecka (niepotrzebne skreślić) wizerunkiem. Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, 

nazwiskiem i miejscowością. 

 □** Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ferrero  olska Commercial sp. z o.o., moich i mojego dziecka danych 

osobowych (obejmujących imię, nazwisko, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych w ww. 

zakresie. 

 

** – pole nieobowiązkowe (opcjonalne). 

 

 

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

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego      czytelny podpis, data  

Imię i nazwisko osoby 

udzielającej zgody 

Imię i nazwisko dziecka Miasto  Podpis 

 

    



 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest  portfolio  p. z o.o.,  

ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa oarz Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin.  

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@1mila.pl. 

2.  rzekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Kinder Joy of moving 

Biegach Dzieci  

3. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do 

ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego 

przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym 

mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Kinder Joy of moving Biegów Dzieci.  odstawą prawną dla 

przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika 

wynikających z niniejszego Regulaminu.  odstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika 

jest jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 

5. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Kinder Joy of moving Biegach Dzieci jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach. 

6.  rzetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Kinder Joy of moving Biegów 

Dzieci obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i 

nazwę klubu. 

7. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Kinder Joy of moving Biegów Dzieci, Organizator będzie uprawniony 

do wysyłania w dowolnym czasie na adres wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika wiadomości w 

zakresie prowadzenia i realizacji Kinder Joy of moving Biegów Dzieci i funkcjonowania Strony internetowej 

(przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). 

8. Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli wyłącznie Organizator, 

 artner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Kinder Joy of moving Biegów Dzieci lub w 

innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z Regulaminem Zawodów. 

9. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres uzasadniony ze 

względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane 

bezterminowo. 

10. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w  olsce przepisów 

prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

11.  kargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni mogą wnosić do 

 rezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul.  tawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Administratorem danych osobowych Uczestników Kinder Joy of moving Biegów Dzieci oraz ich nauczycieli, 

rodziców i opiekunów (obejmujących imię, nazwisko, miasto pochodzenia, głos oraz wizerunek) jest również Ferrero 

 olska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”), jako  ponsor 

Kinder Joy of moving Biegów Dzieci. Ferrero powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem: iod.polska@ferrero.com.  

13. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Ferrero. 

Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Administratora na podstawie udzielonej 

przez  aństwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia  arlamentu 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 ochronnie 

danych). 
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14. Udzielona przez  aństwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją 

nieudzielenia lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania  aństwa danych osobowych, przy czym 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment wycofania 

zgody 

15. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane osobowe Uczestników, ich nauczycieli, rodziców oraz opiekunów mogą być udostępniane następującym 

kategoriom odbiorców: 

- dostawcom usług IT przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ferrero na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych;  

- pracownikom oraz współpracownikom Ferrero - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów 

przetwarzania tych danych; 

- innym spółkom z Grupy Ferrero. 

Ferrero może również udostępniać dane osobowe Uczestników, ich nauczycieli, rodziców oraz opiekunów podmiotom 

mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza EOG, które nie posiadają stwierdzonego przez Komisję 

Europejską odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.  

16. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe Uczestników, ich nauczycieli, rodziców oraz opiekunów będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do 

czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie  aństwa 

danych osobowych. 

17.  rawa osób, których dane dotyczą. 

Uczestnikom, ich nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do  rezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  tawki 2, 00 – 193 

Warszawa). 

W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany wyżej 

adres. 


