
 

 

 
 
 

ZGODA RODZICA 
 

Ja, niżej podpisany, 

………………………………………………...........................................………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
wyrażam zgodę, na uczestniczenie mojego dziecka 

………………………………………………....................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w wolontariacie podczas organizacji 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego 

w dniach 29-31.03.2019 roku. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Fundację „Maraton Warszawski” (administratora danych) i wyrażam na nie zgodę. 
 
Wyrażam także zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie,  
w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wyrażenia zgody, 
w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U.  
z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) wizerunku mojego dziecka przez Fundację "Maraton 
Warszawski" do celów realizacji Wydarzeń, informowania, upowszechniania i promowania 
działań związanych z wolontariatem Fundacji "Maraton Warszawski". 
 

 

 

…………...................................……………... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna  

  



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w bazie wolontariuszy  
Fundacji "Maraton Warszawski" 

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja "Maraton Warszawski" z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 
015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy 
pod adresem wolontariat@maratonwarszawski.com 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 
 
a. świadczenia usług drogą elektroniczną: 
- prowadzenie Twojego indywidualnego konta na stronie www.wolontariatfmw.pl  
b. wykonania umowy - czyli wolontariatu podczas biegów organizowanych przez Fundację 
"Maraton Warszawski" 
- udział w wolontariacie podczas biegów na, które zgłaszasz się przez stronę 
www.wolontariatfmw.pl (przeprowadzenia rekrutacji, przydzielenia do grupy zadaniowej, 
ubezpieczenia, prowadzenia historii zgłoszeń, przygotowania zaświadczeń) 
- przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o pracy grupy zadaniowej, do której 
zgłaszasz się przez stronę www.wolontariatfmw.pl 
- obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz 
- kontaktu z Tobą 
- umożliwieniu kontaktu z Tobą liderowi grupy zadaniowej do której się zgłaszasz 
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji "Maraton Warszawski": 
- w celach archiwalnych i sprawozdawczych 
d. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: 
- przesyłanie informacji (marketingowych) o trwających rekrutacjach na wolontariat (email / 
SMS) 
 
Czy musisz podawać dane osobowe? 
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w wolontariacie jak 
i prowadzenia Twojego indywidualnego konta na stronie www.wolontariatfmw.pl. Niepodanie 
danych osobowych uniemożliwia udział w wolontariacie. 
 
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.wolontariatfmw.pl oraz 
udziału w wolontariacie do którego zgłosisz się przez Stronę. Część Twoich danych 
(szczególnie te, dotyczące historii udziału w wolontariacie) mogą być przetwarzane także po 
tym termie w celach statystycznych, sprawozdawczych i archiwalnych. 
 
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? 
 
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w 
odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do 
jej cofnięcia w dowolnym momencie.  
 
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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