
KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z ENEĄ

„Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich”
Gniewoszów 2022

ORGANIZATOR: Wójt Gminy Gniewoszów oraz Grupa ENEA 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Placówki oświatowe gminy Gniewoszów
Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”
Koło Gospodyń Wiejskich „NASZ BOREK”
Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie „SARENKI”
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów

TERMIN: 21.05.2021 (sobota), zbiórka  godz. 12:30

Miejsce startu i start : plac przy Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów godz. 13:00

CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik rajdu

Zgłaszam swój udział w V Gminnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z ENEĄ „Śladami Rodzin
Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów 2022

1. Imię i nazwisko _____________________________________

2. Telefon kontaktowy:    ________________________________

3. Adres zamieszkania:    _____________________________________________________

4. Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam*/ się  z  regulaminem V Gminnego  Rodzinnego
Rajdu Rowerowego  z ENEĄ  „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów
2022

5. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 21
maja 2022 r

6. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się po drogach.
7. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową, dowód tożsamości.**/

8. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:

________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

                      ____________________ ___________________________
data                                                                                              podpis 



CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu

Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  ______________________________________________
oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam*/ się  z  regulaminem  V Gminnego  Rodzinnego  Rajdu
Rowerowego  z ENEĄ  „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” i  wyrażam zgodę na udział
mojego syna/córki

……………………………………... ………………w rajdzie w dniu 21 maja 2022 r.

10.Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  syna/mojej  córki*/ pozwala  na  uczestnictwo  
w rajdzie w dniu 21 maja 2022 r.

____________________ ___________________________
                                 data                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ C – wypełnia rodzic lub opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu

Ja,  niżej  podpisany/podpisana*/  ______________________________________________
oświadczam, że:

1. będę jego uczestnikiem,
2. w czasie trwania rajdu w dniu 21 maja 2022 r. sprawować będę całkowitą opiekę nad

nieletnim _____________________________________.

____________________ ___________________________
                            data                                                             podpis opiekuna  niepełnoletniego uczestnika rajdu

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Wójta  Gminy  Gniewoszów  moich  danych  osobowych/danych
osobowych  mojego  dziecka  *  w  zakresie:  imienia,  nazwiska,   adresu  zamieszkania,  numeru  telefonu
kontaktowego oraz wizerunku, w tym ujawnienie (upublicznienie)  wizerunku oraz imienia i  nazwiska w
związku z organizowaniem konkursów w czasie trawnia rajdu oraz  w celu organizacji, przeprowadzenia i
promowania V Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich”
Gniewoszów 2022,  zgodnie  z  art.  6  ust.1  lit.  a  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.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej
RODO. Przyjmuję do wiadomości,  że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym
momencie.   

 ____________________ ___________________________

                                                  data                                 podpis opiekuna  niepełnoletniego uczestnika rajdu

                                                       



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W  związku  z  organizacją  przez  Wójta  Gminy  Gniewoszów  V Gminnego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego  z  ENEĄ  „Śladami  Rodzin  Skłodowskich  i  Boguskich”  Gniewoszów  2022 oraz
promowaniem  w/w  wydarzenia,  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,
zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w
tym  nagrań  wideo  z  towarzyszącą  im  ścieżką  dźwiękową,  zarejestrowanych  w  trakcie   Rajdu  bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w publikacjach na/w:                          

☐ stronie internetowej Urzędu Gminy
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ audycjach radiowych,
☐ publikacjach prasowych,
☐ gazetkach i broszurach, kronikach okolicznościowych,
☐ gablotach i na tablicach ściennych
☐ inne …………………………………

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z  2019  r.,  poz.  1231  ze  zm.). Zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  nie  jest  ograniczona  czasowo  i
terytorialnie i może być cofnięta w dowolnym momencie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

* niepotrzebne skreślić                                           
** (zaznaczyć właściwy wybór)                        

………………………………………………………..
                     (data i czytelny podpis osoby pełnoletniej 

                                                                                     lub/rodziców / opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie 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) tzw. RODO informujemy, że:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Gniewoszów z  siedzibą  pod  adresem:  ul.
Lubelska 16,26-920 Gniewoszów., tel. 48 621 50 03, adres e-mail: gmina@gniewoszow.pl 

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych,  z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail:
iod@gniewoszow.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji,  przeprowadzenia  i  promowania  V Gminnego
Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego  z  ENEĄ  „Śladami  Rodzin  Skłodowskich  i  Boguskich”
Gniewoszów 2022.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.  6 ust.  1 lit.  a) RODO (tj.  zgoda osoby, której dane
dotyczą).  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Nieprzekazanie  danych  osobowych  skutkować  będzie
niemożnością udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 3.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celu przetwarzania tj.  na czas
organizacji,  przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji  wydarzenia,  o którym mowa w pkt.  3 z

mailto:gmina@gniewoszow.pl


uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych  w przepisach  odrębnych  oraz  koniecznością
usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

6) W związku z organizacją wydarzenia, o którym mowa  w pkt. 3, dane osobowe  będą ujawniane osobom
działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym
je  wyłącznie  na  polecenie  Administratora,  chyba  że  wymaga  tego  prawo  UE  lub  prawo  państwa
członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom
przetwarzającym  dane  na  zlecenie  tj.  dostawcy  usług  internetowych  i  systemów  informatycznych,
usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych. 

7) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) złożenia  skargi  na  niezgodne  z  prawem  przetwarzanie  danych  osobowych  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ V Gminnego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego  z ENEĄ „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich” Gniewoszów 2022

                                               ………………………………………………………..
                      (data i czytelny podpis osoby pełnoletniej 

                                                                                      lub/rodziców / opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej)


	KARTA ZGŁOSZENIA

