
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
 
 
 

 

Ja, niżej podpisany /a/ ...................................................................................... legitymujący się dowodem 

osobistym (seria i numer) ..............................................................., wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………….…………. we wszystkich etapach Mistrzostw Pierwszej Pomocy 

Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednocześnie potwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala 

na udział w ww. Mistrzostwach.  

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji  

i przeprowadzenia Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na publikację 

jego wizerunku. 

...................................................... 
Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna 

                                                                                                                …………………………. 

 

 

 
KLAUZULA INFROMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję 
Pana/Panią, iż: 
 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie (00-561 Warszawa),  
ul. Mokotowska 14, 

2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń adres e-mail: iod@pck.org.pl ; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu komunikacji wewnętrznej i promocji PCK 
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a - ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Polski Czerwony Krzyż; 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz do publikacji wizerunku. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania 
a konsekwencją niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na publikację wizerunku będzie brak możliwości udziału 
w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża; 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Ogólnopolskich Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża 
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