
        Załącznik nr 1 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

RAJD ROWEROWY „Rowerem wokół Poddębic” – 17.06.2018 r. 

Organizator - Gmina Poddębice, LKS Ner Poddębice 

 

 

Deklaruję swój udział w  rajdzie rowerowym, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 r.(niedziela): 

1. Nazwisko: (uczestnika) ................................................................................................... ....................................... 

2. Imię (imiona):..........................................................................................................................................................  

3. tel. kom.: (uczestnika) ............................................................................................................................................ 

 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego 

nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

rajdzie. Uczestnicy jadą w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku  nie mogę wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu rajdu. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Rajdu Rowerowego mogą być 

wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 

 Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz wypełniłem formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Poddębic z siedzibą w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 

Poddębice.  

2. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 

Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: ido@poddebice.pl lub telefonicznie 438710740. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji rajdu rowerowego „Rowerem Wokół Poddębic” – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Kategoria danych osobowych – dane niewrażliwe. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 30 września 2018 r.  

8. Przetwarzanie jest niezbędne do właściwej organizacji imprezy pn. Rajd Rowerowy „Rowerem Wokół Poddębic”. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Wraz ze złożeniem karty zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji rajdu 

rowerowego. 

 

 

 

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

     (data i czytelny podpis) 
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