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Załącznik nr 1 do regulaminu rajdu rowerowego „Pojezierzem na rowerze” 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

do rajdu rowerowego „Pojezierzem na rowerze” 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych                      

Pojezierza Gostynińskiego 

 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 

1. Zgłaszam swój udział w rajdzie rowerowym „Pojezierzem na rowerze”. 

Imię i nazwisko:  ___________________________________________   

Telefon kontaktowy: ________________________ 

Adres zamieszkania:  ________________________________________   

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem rajdu rowerowego                         

i zobowiązuję się go przestrzegać.  

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym 

w dniu 31 sierpnia 2019 roku. 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się        

po drogach. 

5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

 

 

________________________________________________________________ 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 

 

 
 

Łąck, dn.  ____________________________ 

                                                                                                             czytelny podpis uczestnika rajdu 

 

 

http://www.pojezierzegostyninskie.pl/
mailto:stowgmin@wp.pl%20KRS%200000114218
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Obowiązek informacyjny 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin turystycznych 

Pojezierza Gostynińskiego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Brzozowa 1, 09-520 

Łąck. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej         

na adres: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck lub drogą e-mailową pod adresem: stowgmin@wp.pl . 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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),tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywa się w celu realizacji projektu                         

pn. „Pojezierzem na rowerze” w 2019 roku. 

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora lub strony trzeciej. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia działania                   

w związku z oferowanym świadczeniem, zgodnie z przepisami prawa. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo                          

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

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości 

skorzystania z oferty Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

 

Ja, …………………………………………........  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

 

 

 …………………………………… ……………………………… 

                                         /data/ /podpis/ 
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