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Formularz Zgłoszeniowy  
do VI  Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A. 2018 

 
 
Dane Zgłaszającego: 
 

• Imię i nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Adres e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

• Telefon kontaktowy:  ………………………………………………………………………………………………………… 

Dane dziecka: 

• Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….………………… 

 

• Data urodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Nazwa zakładu pracy rodzica/ opiekuna prawnego: 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

• Symbol choroby wg. ICD 10: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Nazwa organizacji pożytku publicznego (OPP) i nr subkonta dziecka, jeśli takie zostało założone: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal Poland 
S.A. jest ostateczna i może być negatywna. 

 
…………………………………….., dnia…………… …………………………………………………….…………….….. 
          (miejscowość)      (czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
Uzasadnienie  
(Używając max 1000 znaków ze spacjami opisz chorobę i sytuację potrzebującego oraz napisz, jaki rodzaj pomocy 
jest potrzebny - cel Marszobiegu Charytatywnego.) 
 

 

 

 

 

 

Obowiązkowe załączniki: 

1. Oświadczenia Zgłaszającego, w tym o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych 

niepełnoletniego Potrzebującego 

2. Dokumentacja potwierdzająca chorobę dziecka 

3. Zdjęcie dziecka 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Refundacji w ramach VI Marszobiegu 

Charytatywnego  
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Oświadczenia Zgłaszającego, w tym o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych 
osobowych niepełnoletniego Potrzebującego 

 
 
……………………………………  
(imię i nazwisko dziecka)    
 
Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu 
wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez ArcelorMittal Poland S.A., z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej (al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza), oraz Fundację Nasze Dzieci, z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej (al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza), danych osobowych w 
zakresie i w celach wskazanych poniżej. Podanie danych i wyrażenie zgody są dobrowolne. Każda 
ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie 
danych w każdym wskazanym poniżej celu. 
 
Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka 
zgłoszonego w ramach akcji VI Marszobieg Charytatywny, dokonanie oceny zasadności 
przyznania mu statusu podopiecznego Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego 
ArcelorMittal Poland S.A. może być utrudnione. W przypadku gdy nie wyrazisz zgody na 
udostępnienie poniżej określonych danych swojego niepełnoletniego dziecka i swoich związkom 
zawodowym działającym przy ArcelorMittal Poland S.A. i innym podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej ArcelorMittal może to wpłynąć na efektywność promowania przez nie VI 
Marszobiegu Charytatywnego. 
 
   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

niepełnoletniego dziecka (dalej: Potrzebujący) dotyczących zdrowia, tj. w zakresie  
przebytych,  aktualnie zdiagnozowanych i leczonych chorób, przez ArcelorMittal Poland S.A. 
oraz Fundację Nasze Dzieci z siedzibą przy al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza 
dla celów: 

• organizacji wsparcia finansowego dla wskazanego przeze mnie Potrzebującego w 
ramach akcji: VI Marszobieg Charytatywny; 

• organizacji pomocy i obsługi świadczeń ze środków zgromadzonych w ramach akcji: 
VI Marszobieg Charytatywny; 

• publikacji przez Fundację Nasze Dzieci  i ArcelorMittal Poland S.A. w Internecie oraz 
w Intranecie ArcelorMittal Poland S.A. oraz publikowania w innych materiałach 
związanych z organizowanym VI Marszobiegiem Charytatywnym – w tym zakresie 
ograniczonych jedynie do informacji o ogólnym opisie choroby Podopiecznego. 

 
   Wyrażam zgodę na ujawnienie związkom zawodowym działającym przy ArcelorMittal 

Poland S.A., a także podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal oraz 
w Intranecie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal, 
następujących danych osobowych Potrzebującego w razie przyznania mu statusu 
podopiecznego Komisji kwalifikacyjnej ds. Marszobiegu Charytatywnego ArcelorMittal 
Poland S.A. w ramach VI edycji Marszobiegu: imię, wiek, ogólny opis choroby, wizerunek, a 
także informację o zakładzie, którego jestem/byłem pracownikiem, w celu publikacji ich w 
pismach wewnętrznych publikowanych przez te podmioty oraz w Internecie tych związków 
zawodowych, a także podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal oraz 
w Intranecie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej ArcelorMittal. 
Zostałem/zostałam poinformowana, że lista tych podmiotów jest do wglądu w Biurze BHP 
ArcelorMittal Poland S.A., al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza. 

 
Zostałem/zostałam poinformowany/ poinformowana, że współadministratorami ww. danych 
osobowych oraz innych danych osobowych moich lub Potrzebującego w celach wskazanych 
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powyżej są ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), al. J. Piłsudskiego 
92 i Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308), al. Piłsudskiego 92, oraz o 
przysługujących w związku z tym prawach, w tym: dostępu do danych, ich poprawiania, uzyskania 
kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania i sprostowania danych, złożenia 
w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec innych celów 
przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, a także skargi do właściwego organu 
nadzoru, usunięcia danych lub odwołania udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość. Wizerunek 
podopiecznego podlegający opracowaniu  graficznemu, wydrukowaniu i opublikowaniu w 
internecie będzie powierzony do przetwarzania na rzecz podmiotów trzecich świadczących usługi 
graficzne, druku, hostingu strony internetowej. 
 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach. Zostałem/zostałam 
poinformowana, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
powyższych celów oraz że przetwarzanie tych danych osobowych może zawierać elementy 
profilowania.  
 
Powyżej wyszczególnione dane osobowe, w tym wizerunek,  udostępniam dobrowolnie i 
nieodpłatnie, a w przyszłości nie będę żądać wynagrodzenia z tego tytułu, ponadto zgadzam się, 
że w przypadku wykorzystania fotografii na wyżej powołane cele, publikacja może zostać 
udostępniona nieograniczonemu kręgowi osób. 
 
 
……………………………, dnia …………. ………………………………………….….……………….. 
     (miejscowość)     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna Potrzebującego) 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


