
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WALKACH KONTAKTOWYCH ORAZ 
KONKURENCJI KATA PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY IKO NAKAMURA W DNIACH 
17 - 18 CZERWCA 2023 W BIAŁYMSTOKU

Niniejszym wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka 
imię nazwisko PESEL DZIECKA dziecka  :

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

w  Mistrzostwach  Europy Karate Kyokushin IKO NAKAMURA odbywających się w dniach 17-
17.06.2023 w Białymstoku 
w konkurencji kata/kumite*semi kontakt karate kyokushin (walka kontaktowa w ochraniaczach z 
użyciem kopnięć i uderzeń)
Uznajemy , co następuje:

1. Dokładnie zapoznaliśmy się z regulaminem turnieju;
2. Nie będziemy pociągać  organizacji oraz organizatora do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek obrażenia, które mogą wystąpić;
3. Nasze dziecko jest zdrowe i będzie posiadało w dniu zawodów ważne badania lekarskie 
pozwalające dziecku na udział w rywalizacji sportowej w przedmiotowym turnieju oraz 
będzie posiadało dowód tożsamości ze zdjęciem oraz komplet ochraniaczy osobistych
4. Rozumiemy, że nasze dziecko może zostać wyselekcjonowane do badania 
antydopingowego w przypadku przybycia na miejsce zawodów kontroli antydopingowej.
5 Wyrażam zgodę na rzecz Sport Club Karate oraz zezwolenie do wykorzystania 
wizerunków dziecka powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na
których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także 
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących 
popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych działań SCK zgodnych z jego 
statutem. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 
mnie, dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje lub dziecka.

Podpis rodzica ( opiekuna prawnego) i data
wraz z numerem PESEL

Załącznik nr 1

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych przez administratora danych osobowych: 1. Administrator danych osobowych: 
SPORT CLUB KARATE  ul.Nowosielska 54  15-617 Białystok 2.Administrator danych osobowych
przetwarza pozyskane dane osobowe w celach: 
-a wykonywania zawartej umowy; -b marketingu bezpośredniego; 
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie: 
-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane, jest stroną; 
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie 



uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów 
marketingu bezpośredniego, jak również w celu zawarcia umowy;
 4.Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów w celu 
dokonywania rozliczeń w związku z działalnością prowadzoną przez administratora danych 
osobowych, jak również podmiotów , świadczących usługi informatyczne na rzecz SCK
5.Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny 
do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez
osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
7.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych 
osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych osobowych. 
8.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po utworzeniu i zastąpieniu w przyszłości 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 
9.Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do 
wykonywania zawartej umowy z administratorem danych osobowych; niepodanie danych 
osobowych uniemożliwi wykonanie umowy zawartej z administratorem danych osobowych

Data i podpis opiekuna prawnego


