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CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Zgłaszam swój udział w II Skoczowskim Biegu Ekumenicznym :NoToKaplica” zwanym dalej „Imprezą”. 

w dniu 28 grudnia 2019 r. 

Imię i nazwisko (DRUKOWANE LITERY)________________________________________________ 

Wiek (jeżeli dotyczy):…………….. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem „Imprezy” i zobowiązuję się go 

przestrzegać. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w „Imprezie” na własną odpowiedzialność z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru „Imprezy” i nie mam 

przeciwwskazań zdrowotnych co do mojego w nim uczestnictwa, a w przypadku komplikacji zdrowotnych 

lub innych związanych z uczestnictwem w „Imprezie”, nie będę obarczał/a* odpowiedzialnością 

Organizatora. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

danych: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem (43-460 Wisła, ul. Cieńków 3), która na 

prośbę Organizatora – Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie obsługuje imprezę od strony 

technicznej (rejestracja i pomiar czasu), w celach związanych z udziałem w w/w Imprezie, w tym 

publiczne ogłoszenie wyników oraz zamieszczenie fotografii, filmów lub innych nagrań wykonanych 

podczas Imprezy na stronach internetowych Administratora. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i 

prawie ich poprawiania. 

podpis uczestnika: 

 
CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika 

Ja, niżej podpisany/podpisana* 

_____________________________________________________ oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam 

się z regulaminem „Imprezy” i wyrażam zgodę na udział w nim mojego syna/mojej córki/podopiecznego* 

_____________________________________________________ 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/podopiecznego* w/w „Imprezie”, z 

pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru w/w „Imprezy”. 

2. Oświadczam, że mój syn/moja córka/podopieczny* nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do 

uczestnictwa w/w „Imprezie”, a w przypadku komplikacji zdrowotnych lub innych związanych z 

uczestnictwem w/w „Imprezie”, nie będę obarczał/a* odpowiedzialnością Organizatora. 

3. Oświadczam jednocześnie, iż drugi z rodziców/opiekunów* wyraził/a* zgodę na uczestnictwo mojego 

syna/mojej córki/podopiecznego* w/w „Imprezie”. 

4. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego syna/moją 

córkę/podopiecznego* w CZĘŚCI A w formularzu zgłoszenia. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej 

córki/podopiecznego* przez Administratora danych: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie, 43-

430 Skoczów ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74, NIP 548-10-95-547, w celach związanych z udziałem w w/w 

Imprezie, w tym publiczne ogłoszenie wyników oraz zamieszczenie fotografii, filmów lub innych nagrań 

wykonanych podczas Imprezy na stronach internetowych Administratora. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i 

prawie ich poprawiania. 

___________________________ 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 

Informacja 

(zgodnie z § 6 Regulaminu Ochrony Danych osobowych  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej) 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie 

1. Nazwa administratora i dane kontaktowe: ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 

74, 43-430 Skoczów. 

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: ks. dr Alfred Borski 

(alfred.borski@luteranie.pl) 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-

Augsburską w Wiśle-Czarnem w związku z pełnionymi funkcjami 

statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności 

gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7, 

Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z 

dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994r. Nr 73, 

poz. 323 z póź. Zm.). 

4. Dane osobowe mogą być przekazane do innych administratorów w 

ramach struktur Kościoła. 

5. Okres przetwarzania danych: zgodnie z prawem kościelnym lub 

odpowiednimi przepisami prawa powszechnego. 

6. Osoba której dane dotyczą ma prawo: 

a. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących, lub sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

b. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

c. Do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w 

związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można 

usunąć. 

7. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Komisji 

Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 00-26 Warszawa, ul. Miodowa 21 lub 

elektronicznie kodo@luteranie.pl. 

8. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda 

osoby, której dane dotyczą, ma prawo ją cofnąć w każdym czasie. 


