
 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Jezioro Paprocany”  
 

KARTA ZGŁOSZENOWA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 
NA RODZINNY RAJD ROWEROWY „Jezioro Paprocany” 2022 

(dla osób niepełnoletnich i pełnoletnich) 
 

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia musi wypełnić rodzic lub opiekun prawny. 
Karta jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych oraz złożenia podpisu. 

  
DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: 
 
 

PESEL:  
 
 

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania: 
 
 

Numer telefonu do kontaktu: 
 
 

Adres e-mail: 
 
 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

Imię i nazwisko: 
 

Numer telefonu do kontaktu: 
 

Adres e-mail: 
 

 
 Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka / swoje uczestnictwo* w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Jezioro Paprocany”  
w terminie 22 maja 2022 r. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu i akceptuję jego treść. Oświadczam również, że biorę 
pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka/ swój udział w Rajdzie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną 
za ewentualne szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Oświadczam, że nie mam/ dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie ponosi 
odpowiedzialności za powrót uczestników rajdu do domu. 

 
 
 
………………………….…..                                                             …………………………………                                        
(miejscowość i data)                                                                                                                     (podpis)                            

  
 Wyrażam /  nie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w materiałach 

promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 

                              
 

………….………………….…..                                                                 …………………………………                                        
(miejscowość i data)                                                                                                                       (podpis)                           

 
 Wyrażam /  nie wyrażam zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, w celu przesyłania mi informacji  
o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Podanie danych w celach przesłania informacji jest dobrowolne, a 
klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.  

 
 

…………….………………..                                                                                        …………………………………                                        
(miejscowość i data)                                                                                                                        (podpis)                            



 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Jezioro Paprocany”  
 
Informacja o ochronie danych osobowych:  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibąw Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22. 
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl. 
- Celem przetwarzania danych jest udział w rajdzie rowerowym. 
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w rajdzie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów 

archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji rajdu, jak i dokonywania 

rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania rajdu. Konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości udziału w wydarzeniu. 

 

mailto:iodo@kulturasuszec.pl

