
                                                                              NUMER STARTOWY ….................................
                                                                                                                                             (wypełnia Organizator)

KARTA ZGŁOSZENIA

dla dzieci i młodzieży niepełnoletniej

NAZWISKO      ……………………………………………………………………………..

IMIĘ     ………………………………………………………………………………………

WIEK       ……………………………………………………………….…….......................

ROK URODZENIA    ….......................................................................................................

SZKOŁA (MIEJSCOWOŚĆ)    …………………………..………………………….…….

KLASYFIKACJA BIEGU.....................................................................................................

ZGODA RODZICÓW

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko  
  
….........................................................……………………………………………………….

(nazwisko i imię)

jest  zdolne  do udziału  w IX Wojewódzkim Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka
w Zagwiździu dnia 10.09.2022 r. w swojej kategorii wiekowej. 

       ….............…..................................................
                 (podpis rodziców)

Projekt pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju
oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promu-
jących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Spe-
cies na terenie Województwa Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalne-

go, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, takich jak:

1) Wizerunek w celu utrwalania i udostępniania jego wizerunku podczas organizowanego IX Wojewódz-
kiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka w Zagwiździu dnia 10.09.2022 r. na stronie internetowej:
https://murow.pl/4193/aktualnosci-2022.html oraz na gminnym profilu Facebook: https://www.facebo-
ok.com/pages/category/Government-Organization/Gmina-Mur%C3%B3w-255910411745936/

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 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) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako Organizatora IX Wojewódzkiego Biegu 
Przełajowego o Puchar Borsuka jest Wójt Gminy Murów z siedzibą przy ulicy Dworcowa 2; 46-030 
Murów.

2) Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: sekretarz@murow.pl bądź pod 
wskazanym adresem siedziby.

3) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Wojciech Olender. Można się z nim 
kontaktować przez adres e-mail: iod@murow.pl

4) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego              
z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

5) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego    
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją Projektu pt.: „Inwentaryzacja 
przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania 
edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących
gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened 
Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.    
a RODO).

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak 
możliwości wzięcia udziału w projekcie.

7) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym 
lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz 
odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie 
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł 
porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Dane osobowe 
mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego 
lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;

8) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania Projektu, a następie 
przez okres wynikający z zasad określonych w przepisach prawa.

9) W uzasadnionych przypadkach przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do 
sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do 
przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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