
STOWARZYSZENIE MAZOVIA PROACTIV  

ul. Pułtuska 53  06-400 Ciechanów 

NIP 5662015486, REGON 363423297 

www.mazoviaproactiv.pl  
Oświadczenie Woli  

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć ………………………………………………………………………………………..……………… . 

Data urodzenia (DD-MM-RRRR) ………………..………Miejsce urodzenia………………………………………………...... 

Adres zamieszkania ul. ………………………………………………………………..………………….….., nr. …………………..... . 

Kod………………………., miejscowość …………………….………………………………………………………………………………. . 

Tel. ……………………………..………………., e-mail …………………………………...…………………………………………………. . 

Oświadczam, że znam warunki uczestnictwa i zapoznałem/łam* się z regulaminem marszobiegów 

organizowanych przez Stowarzyszenie Mazovia ProActiv i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz, że stan zdrowia 

mojego dziecka pozwala na udział w tego typy zajęciach ruchowych. 

Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem sportu i związanej z tym 

możliwości wystąpienia kontuzji i uszkodzenia ciała, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej 

metodyki prowadzenia zajęć. Nie będziemy wnosić żadnych roszczeń do organizatora zajęć, jeśli dziecko – 

uczestnik zajęć będący pod opieką trenera dozna kontuzji lub trwałego uszkodzenia ciała. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunków: mojego dziecka i rozpowszechnianie oraz 
publikowanie, wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji 
i reklamie oraz innych działań Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów zgodnych z jego statutem.  
Administratorem danych osobowych członków  jest STOWARZYSZENIE MAZOVIA PROACTIV wpisane do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000592705, NIP 5662015486,REGON 363423297, z siedzibą w 06-400 Ciechanów ul. 
Pułtuska 53. Kontakt telefoniczny do Stowarzyszenia to: 510-349-434, mailowy: mazoviaproactiv@gmail.com 

Celem przetwarzania danych osobowych jest aktywne uczestnictwo w ramach darmowych marszobiegów oraz 
umożliwienie wiążących Stowarzyszenie umów. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych po 
25.05.2018 stanowić będzie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane. Zgodnie z art. 13 ust. 2 
RODO Stowarzyszenie przekazuje:  
1) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;    
2)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO– informacje o 
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;    
3)  informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;    
4)  informację, iż podanie danych osobowych wynika z obowiązku przetwarzania przez Stowarzyszenie danych 
osobowych osób zrzeszonych przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż brak wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością 
zrzeszenia się na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach.   
5)  informacje  o tym, iż Stowarzyszenie nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ,  
Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zainteresowane osoby powinny 
ubezpieczyć się na koszt własny. 

 

…………………….……..         …………………………..……… ………………………………………....….. 
           /data i miejsce/                         /seria i numer dowodu osobistego/         /czytelny podpis /opiekuna prawnego/ 

                                           …………………………..……… ………………………………………....….. 
                                                                /seria i numer dowodu osobistego/        /czytelny podpis /opiekuna prawnego/ 

 


