
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział 

dziecka w Rajdzie Rowerowym. 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………… 

                                                        imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………….………..  

                                                                                    imię i nazwisko dziecka  

w Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Radę Rodziców 

działającą przy ZSP-6 w Żorach Kleszczowie, którego trasa 

przebiegać będzie na terenach Kleszczowa, Rudziczki i Suszca w 

dniu 30.09.2018r. Jednocześnie  oświadczam, że znana jest mi 

treść regulaminu Rajdu oraz akceptuję jego treść. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka w celu dopełnienia realizacji 

działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w Rajdzie 

Rowerowym organizowanym przez Radę Rodziców.  

………………………………..……………………………  

data podpis rodzica/opiekuna 
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