
Deklaracja uczestnictwa (dzieci i młodzież do 18 roku życia) 

w biegu organizowanym w dniu 03.03.2019 r. w Otwocku 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

Nazwisko i imię : ……………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………..  

Adres zamieszkania : …………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału. 

Dziecko bierze udział w biegu za moją wiedzą i odpowiedzialnością i zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi 

warunkami regulaminu biegu.  

 

…………………………………………………   

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Otwocka. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, ul. 

Armii Krajowej 5,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@otwock.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu • na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, wnioskami, skargami : 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z dnia 

2017.06.27 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. 

z dnia 2017.10.09 z późn. zm.),  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa ,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną,  

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzurą informacyjną  

 

……………………………………………… 

                                                                                                  ( czytelny podpis składającego wniosek) 

mailto:iod@otwock.pl

