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KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

NA TRANSGRANICZNY RAJD ROWEROWY  

3 LIPCA 2021 r. (sobota) 

 
 

1.   Nazwisko uczestnika .............................................................................................................. 

2. Imię (imiona) uczestnika ....................................................................................................... 

3. PESEL uczestnika ………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania uczestnika ……………………………………………………………. 

5. Tel. kontaktowy  – rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.................................................. 

 

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

                                                                       (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 

Zobowiązuję się do sprawowania całkowitej opieki nad 

 

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

                                    (Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej- stopień pokrewieństwa) 

 

- podczas trwania TRANSGRANICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO w dniu  

3 LIPCA 2021 r.  

                                                                                  ……………......................................................... 

                                                                              (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
  

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

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

                                        ( Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej- stopień pokrewieństwa) 

 

w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL i adres zamieszkania, przez Administratora – 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na potrzeby organizacji Transgranicznego 

Rajdu Rowerowego 

 

 

                                                                                  ……………......................................................... 

                                                                              (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników Transgranicznego Rajdu Rowerowego jest 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1 pok. 330, 22-100 Chełm, 

2) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1, 

3) dane osobowe uczestników Transgranicznego Rajdu Rowerowego przetwarzane będą do celów 

organizacyjnych Rajdu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f 

oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  

4) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z realizacją umowy Grant Contract no 

PLBU.01.01.00-06-0880/19-00 zawartej między Stowarzyszeniem a Ministerstwem Finansów, Inwestycji  

i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. 2/4 Wspólna, 00-926 Warszawa, 

5) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat, 

6) 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, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Rajdzie, 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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Zgoda na publikację wizerunku 

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 

rozpowszechnianie do celów informacyjno-promocyjnych Transgranicznego Rajdu Rowerowego 

wizerunku 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej- stopień pokrewieństwa) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć 

wykonywanych w czasie Rajdu za pośrednictwem dowolnego medium, w celach związanych  

z promocją Rajdu, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając publikację w gazetach, 

czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, 

konkursach itp.  

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 

wykorzystania fotografii lub filmu z wizerunkiem 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej- stopień pokrewieństwa) 

Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

                                                                               ……………......................................................... 

                                                                              (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


