
 
 
ZAŁ. 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w 
związku z udziałem w „Kursie dla instruktorów tańca mażoretkowego – I stopnia, 15-16.02.2020 w 
Opolu”, „Kursie dla instruktorów tańca mażoretkowego – II stopnia, 17-20.02.2020 w Opolu”, 
„Seminarium III stopnia (otwarte) dla instr. tańca i młodzieży. 14-15.03.2020 w Opolu”, „Seminarium i 

Egzaminu na sędziego krajowego – 15.03.2020 w Opolu”, „Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski 

Północno – Wschodniej (Woj. Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie) 
– 21.03.2020 w Ostrołęce”, „Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej (Woj. 
Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie) – 18-19.04.2020 w 

Kościanie”, „IX Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Środkowej dla Województwa Łódzkiego, 
Mazowieckiego i Świętokrzyskiego – 25-26.04.2020 w Poddębicach”, „Otwartych Mistrzostwach 

Mażoretek Polski Południowo – Wschodniej (Woj. Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie) – 1.05.2020 
Pustków – Osiedle”, „I Pucharze Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” – Grupa B – 14.05.2020 

Kędzierzyn – Koźle”, "XXII Mistrzostwach Polski Mażoretek, 17-19.05.2019 Kędzierzyn - Koźle ",  
„Seminarium III stopnia dla instruktorów tańca mażoretkowego 21-22.11.2020 w Opolu”   
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych mojego syna/mojej  
córki: .............................................................................................................................................. 
 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

- imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica 
 
- podania roku urodzenia dziecka 
 
- wizerunku 
 
- głosu 
 

w celu: 
 

1. udziału dziecka w  wyżej wymienionych Szkoleniach,  Mistrzostwach i innych Konkursach 
2. kontaktu z rodzicem w związku z udziałem dziecka w wyżej wymienionych Szkoleniach, 
Mistrzostwach i innych Konkursach 
3. informowania przez administratorów o organizacji wyżej wymienionych Szkoleń, 
Mistrzostw  i innych Konkursów , udziale dziecka w Kursach, Mistrzostwach, Konkursach i jego 
wynikach; 
 
4. nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku i głosu mojego dziecka na: 
 
1.                    stronie internetowej Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich  

                        w Opolu 
 

2. profilu Facebook Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich  
w Opolu 

 

3. w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek 
Polskich w Opolu 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 
 

............................................................................................. 
 

( Imię, nazwisko, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 


