
                                                                      

 
 
                                 

Załącznik nr 2 do KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

 
 „FERIE SPORTOWE Z ORLENEM”  

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………  
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

 

…………………………………………………………………………………………………….………………  
adres zamieszkania  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………….. 

przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN dla celów realizacji ferii sportowych oraz dla celów 

marketingowych związanych z promocją i komunikacją dotyczącą ferii sportowych w mediach zarówno korporacyjnych PKN 

ORLEN S.A. jak i ogólnopolskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych mojego dziecka, ich poprawiania 

i odwołania zgody w każdym czasie.  

 

…………………………………………………………………….……..  

Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Sportowe 

FUTBOLGANG 

oraz PKN ORLEN wizerunku mojego dziecka utrwalonego we wszelkich materiałach w szczególności na fotografiach, 

materiałach filmowych, itp. wykonanych w związku z jego udziałem w feriach sportowych, których zasady określone zostały                 

w Regulaminie bezpłatnych ferii sportowych organizowanych w ramach projektu „Ferie sportowe z ORLENEM” dla dzieci 

urodzonych w latach 2008 – 2016 na wszystkich polach eksploatacji (w tym do wykorzystywania także fragmentów tych 

fotografii, zmniejszenia rozdzielczości i kompresji).  

 

Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

nie jest ograniczone prawami osób trzecich.  

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN wszelkich 

powyżej wskazanych materiałów (fotograficznych, filmowych, itp.) w dowolnie wybrany przez Stowarzyszenie Sportowe 

FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN sposób w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia 

Sportowego FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN, w tym w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i 

intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac, w dowolnym czasie i miejscu na terytorium 

Polski i za granicą.  

 

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji w wypadku zakwalifikowania się dziecka, wyrażam zgodę na umieszczenie 

danych osobowych mojego dziecka – imienia i nazwiska oraz roku urodzenia – na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia 

Sportowego FUTBOLGANG 

 

Oświadczam także, że zgoda wyrażona w niniejszym Oświadczeniu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia mogące wyniknąć               

z tego tytułu wobec Stowarzyszenia Sportowego FUTBOLGANG oraz PKN ORLEN S.A., z wyłączeniem możliwości jej 

całkowitego odwołania w każdym czasie.  

 

 

………………………………………………………………………….... 

Data,  czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych 
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Oświadczenie jednego rodzica / opiekuna prawnego 

 

W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie 

wypełnia jeden z rodziców / opiekunów prawnych. 

Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 971)  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica / 

opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od 

drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej 

wykonywania. 

 § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi 

rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

 
 

........................................................................................... 
Czytelny  podpis rodzica / opiekuna prawnego, data 
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