
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

pashaBiceps & friends 

Imię: .......................................................................................................................  

Nazwisko:  ..............................................................................................................  

Data urodzenia: ......................................................................................................  

Adres zamieszkania:  ..............................................................................................  

Szkoła: ....................................................................................................................  

Klasa: ......................................................................................................................  

WYNIKI W SEMESTRZE ZIMOWYM 

Zachowanie:.......................................  Liczba ocen niedostatecznych: .............  

Dodatkowe informacje 

Liczba godzin gry w CS:GO .............................  Ranking ELO ....................................  

 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do udziału w wydarzeniu  

 

Ja niżej podpisany/a  ...............................................................................................................................  

zamieszkały/a .........................................................................................................................................  

legitymujący/a) się dowodem osobistym ………………………….… wydanym przez ........................................  

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział  

w wydarzeniu „pashaBiceps & friends” z okazji dnia dziecka w Nasielsku. Jednocześnie wyrażam zgodę 

na udział mojego dziecka w przedmiotowym wydarzeniu. 

...…………………………………………………. 

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrazȧm zgode ̨na publikacje ̨zdjec̨ ́mojego syna/córki (podopiecznego) w materiałach reklamowych 

Urzędu Miasta (UM) Nasielsk oraz wydarzenia „pashaBiceps & friends”: na stronie internetowej UM 

Nasielsk i współorganizatora - Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego, w katalogach, w mediach 

społecznosćiowych UM Nasielsk i współorganizatora - Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego oraz 

na wykonanie zdjec̨ia grupowego. 

 

.......................................................................  
(data, podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, która 

wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iod@nasielsk.pl. 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – zadanie realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane będą przetwarzane w celu 

rejestracji dokumentów o przyjęciu uchodźców oraz koordynacji działań ze strony samorządu 

(skoordynowanie działań pomocowych, przekazywanie darów żywnościowych, objęcie opieką 

medyczną przybyłych osób). 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest 

ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 

okres wymagany kategorią archiwalną. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, po spełnieniu określonych w RODO 

przesłanek, następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych 

osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skoordynowania działań pomocowych.  

 


