
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniewoszów z siedzibą ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów. Można się z
nami kontaktować:
◦ listownie pod wskazany powyżej adres, 
◦ mailowo na adres: iod@gniewoszow.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora , stosownie do treści udzielonej zgody w celu organizacji IV Gminnego rodzinnego  Rajdu
Rowerowego „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów 2021
Podstawa prawna:  art.13 art.14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r .
 
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w celu organizacji IV Gminnego Rodzinnego Rajdu oraz promocji gminy, nie krócej jednak niż
przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych
obowiązujących przepisach prawa.

Prawa podmiotów danych
Posiada Pani/Pan prawo do:

• dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 
• usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w IV Gminnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

2. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), wyrażam zgodę na
przetwarzanie - moich danych osobowych / danych osobowych niepełnoletniego uczestnika, którego reprezentuje w zakresie określonym
w Klauzuli Informacyjnej RODO IV Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów
2021 stanowiącej załącznik do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA.

_______________________________
Data i czytelny podpis

3. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.),
wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  zdjęć  i  nagrań  wideo  zawierających  -  mój  wizerunek  /  wizerunek  niepełnoletniego
uczestnika, którego reprezentuję – w tym także nagrań wideo z towarzyszącą im ścieżką dźwiękową, zarejestrowanych w trakcie  Rajdu
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek i/lub nagrania audio-wideo
mogą zostać zamieszczone w materiałach promocyjnych Organizatora, mediach, publikacjach prasowych, gablotach, kronikach i stronach
internetowych Organizatora.

_______________________________
Data i czytelny podpis

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO IV Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Śladami Rodzin
Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów 2021

_______________________________
Data i czytelny podpis


