
17.09.2022

Bieg w Pogoni za Yeti

Numer startowy

Podpis

[x] Działając jako rodzic / opiekun prawny małoletniego, oświadczam iż zapoznałem się z Regulaminem Biegu w Pogoni za Yeti (dalej jako: Bieg) - dostępnym na stronie
internetowej www.biegnak2.pl oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto oświadczam, że reprezentowany
przeze mnie małoletni, jest zdolny do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczające małoletniego z udziału w
Biegu.  
 
[x] Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie
dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.  
 
[x] Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku małoletniego utrwalonego podczas Biegu przez Organizatora (Stowarzyszenie K2 Partners) do promowania i
reklamowania Biegu w zakresie określonym w Regulaminie. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania wizerunku małoletniego wszelkimi
dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.  
 
[x] Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego w zakresie wizerunku utrwalonego podczas Biegu,
przez Stowarzyszenie K2 Partners (dalej jako: Administrator) w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1 72-006 Mierzyn w celach promocyjnych i marketingowych Biegu i
Administratora; poprzez publikowanie powyższych danych na stronie internetowej Administratora https://k2partners.org.pl/, http://www.biegnak2.pl profilach Administratora na
portalach społecznościowych (w tym Facebook, itp.), w telewizji, wydawnictwach prasowych oraz reklamowych lub marketingowych, w dowolnej formie (w tym ulotek, roll-upów,
prezentacji, folderów reklamowych).  
 
[x] Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, iż każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.  
 
[x] Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego, w postaci imienia i nazwiska, nazwy klubu, numeru
startowego przez Stowarzyszenie K2 Partners (dalej jako: Administrator) w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1 72-006 Mierzyn w celach ogłoszenia wyników Biegu; poprzez
publikowanie powyższych danych na stronie internetowej Administratora https://k2partners.org.pl/, http://www.biegnak2.pl/ profilach Administratora na portalach
społecznościowych (w tym Facebook, itp.). Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, iż każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego

 

Imię rodzica/opiekuna
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Imię dziecka  

Nazwisko dziecka  

Rok urodzenia dziecka  


