
 

 

ANKIETA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO DO UDZIAŁU w TOUR DE POLOGNE JUINIOR 

 

Data ……………………………………. 

Imię i Nazwisko zawodnika………………………………………………………. 

 

My niżej podpisani opiekunowie prawni ww zawodnika, oświadczamy że: 

 

1. W okresie ostatnich 14 dni zawodnik przebywał w rejonach transmisji korona wirusa? (lista 

krajów publikowana codziennie na stronie WWW.gis.gov.pl: 

                                   TAK     NIE 

 

2. W okresie ostatnich 14 dni zawodnik miał kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie 

korona wirusem SARS CoV-2: 

 

                       TAK     NIE 

 

3. Występują u zawodnika lub domowników objawy : 

 

- gorączka powyżej 37,5 C                        TAK                  NIE 

- Kaszel                                                         TAK                  NIE 

- Uczucie duszności, trudności w nabraniu powietrza                        TAK      NIE 

 

Oświadczamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności za potencjalne skutki podania informacji 

niezgodnych z prawdą. 

 

………………………………………………………………… 

                      Data i podpisy opiekunów prawnych/rodziców 

                                    

OŚWIADCZENIE 

 

My niżej podpisani mając na uwadze powyższe ryzyko zakażenia COVID-19 przez uczestników i obsługę 

zawodów  sportowych przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz dostępności środków ochrony medycznej, wyrażamy świadomie zgodę na 

udział  ……………………………………………………… w zawodach Tour de Pologne Junior.      

(Imię i Nazwisko zawodnika )  

   

 

………………………………………………………………  Data i podpisy opiekunów prawnych/rodziców 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) 

informujemy, iż administratorem danych osobowych zawodnika i jego jest LANG TEAM Sp. z o.o. ul. Pachnąca 81, 02 

– 792 Warszawa. Dane zostały zebrane bezpośrednio i są przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (dane 

podane w ankiecie) w celu zorganizowania wyścigu i imprez towarzyszących, zapewnienia bezpieczeństwa 

wszystkim jego uczestnikom jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych. Osoba której 

przetwarzanie danych dotyczy ma prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania, a także prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje jej również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane podane w 

ankiecie nie będą przekazywane podmiotom trzecim (odbiorcom, przetwarzającym) i zostaną usunięte żądanie lub 

po upływie roku od dnia zorganizowania w/w wydarzenia.  

http://www.gis.gov.pl/

