
Zgodnie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka - jest XLVII LO z siedzibą w Łodzi, ul. Czernika 1/3, tel.: 42 673 86 83, mail: szkoła@47lo.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w XLVII LO możliwy jest pod adresem email iod@lo47.elodz.edu.p 

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu organizacji 

zawodów strzeleckich.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi oraz Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego.  

5. Dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą przez 1 rok.  

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować 
niedopuszczeniem do udziału w zawodach.  

ZGODA RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH STRZELECKICH  

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 2022”. 

 

 

Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka /szkoła 

 

w zawodach strzeleckich „Międzynarodowy Dzień Dziecka 2022”, które odbędą się 07.06.2022 r., na strzelnicy 

XLVII LO w Łodzi, ul. Czernika 1/3. 

 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych 

zawodach strzeleckich. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora 

zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka w związku 

z udziałem w międzyszkolnych zawodach strzeleckich, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i informacjach o tych zawodach i jego wynikach.  

 Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora zawodów danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji zawodów. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na fotografiach przez 

organizatora zawodów w celach promocyjnych, przez ich publikację na stronie internetowej oraz za 

pośrednictwem portalu społecznościowego (Facebook).  

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

………………………………….        …..…………………………………… 
miejscowość i data         podpis  rodzica/opiekuna 

  

 

 

mailto:iod@lo47.elodz.edu.p

