
Příloha č. 1

Prohlášení

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………

Datum narození dítěte:……………………………………………………..……………

Název školy/klubu:………………………………………………………………………

Adres bydliště:…………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon rodiče/zákonného zástupce:………………………………………….

Tímto jako zákonný zástupce– rodič*/zákonný zástupce* výše uvedené nezletilé osoby prohlašuji, že tato
osoba je způsobilá k účasti v běžeckých závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh
FORTUNA), organizovaných dne 26. dubna 2020 a zároveň potvrzuji,  že neexistují jakékoliv zdravotní
kontraindikace pro účast dítěte v těchto sportovních závodech. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s předpisy
soutěžního řádu a že s nimi souhlasím. Souhlasím s aktivní účastí dítěte v této sportovní soutěži a nesu za
ně plnou odpovědnost.

Dobrovolně a  vědomě souhlasím  se  zpracováním  osobních  údajů mého  dítěte  a  bezplatným
zaznamenáváním a využíváním jeho obrazu Správcem osobních údajů – Starostou města Cieszyna, ul.
Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, za účelem účasti ve sportovních závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg”
(12. Těšínský běh FORTUNA), včetně z toho vyplývajících propagačních, informačních a dokumentačních
účelů.  Tento  souhlas  je  dobrovolný  a  může  být  kdykoliv  odvolán,  což nemá vliv  na  zákonnost
zpracovávání,  k němuž docházelo  na  základě předchozího  souhlasu,  před  odvoláním  souhlasu  se
zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu.

Informa  č  n  í   dolo  ž  ka:

1. Správcem  osobních  údajů,  zpracovávaných  v rámci  sportovních  závodů „12.  Cieszyński
FORTUNA  Bieg”  (12.  Těšínský běh  FORTUNA)  je  starosta  města  Cieszyn,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e  –  mail:  urzad@um.cieszyn.pl  (Koordinátorem  sportovních  závodů je
Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e –
mail:  sport@um.cieszyn.pl,  tel.  +48 502 261 684).  Za  účelem registrace  přihlášení a  obsluhy
měření času  běhu  Správce  svěřil  zpracování osobních  údajů účastníků sportovních  závodů
společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl
(dále jen: Datasport) za účelem registrace přihlášení a obsluhy měření času po dobu běhu;

2. Kontaktní  údaje  inspektora  pro ochranu osobních  údajů:  Městský úřad  v  Cieszynie,  Rynek 1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů
nebo na stránce datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Registrace  do  „12.  Cieszyńskiego  FORTUNA Biegu”  (12.  Těšínský běh  FORTUNA)  probíhá
prostřednictvím  stránek  Datasport.  Správcem  osobních  údajů profilů vytvořených  na  těchto
stránkách je společnost. Více informací najdete na:: datasport.pl.

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

(datum, čitelný podpis rodiče/ zákonného zástupce)

* nehodící se škrtněte


