
KARTA ZGŁOSZENIA NA 

IV ROWEROWY RAJD GWIAŹDZISTY  „MALOWNICZY WSCHÓD” 

15 czerwca 2019 r. 

 

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

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

3. Tel. kontaktowy  .................................................................................................................... 

 

                                                                      .......................................................................................                                        
                                                                                                 (Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

 

 
Klauzula zgody  

                                                                                  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatorów IV Rowerowego Rajdu Gwiaździstego „Malowniczy Wschód” do celów organizacyjnych 

Rajdu. 

 

                                                                                  ……………......................................................... 
                                                                              
                                                                                                             (Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 
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 Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi 

Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1 pok. 330, 22-100 Chełm, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@ziemiachelmska.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów organizacyjnych Rajdu - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach realizacji Rajdu), 

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. 

 

 



 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych                                                                                                                  

do celów informacyjno-promocyjnych Rowerowego Rajdu Gwiaździstego „Malowniczy 

Wschód” . 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 moim wizerunkiem. 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 osoby wyrażającej zgodę) 

 

 


