WYPEŁNIA KAŻDY UCZESTNIK
Załącznik nr 1
Imię i nazwisko..............................................................
Miejsce zamieszkania ...................................................
Rok urodzenia................................................................
OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W RODZINNYM RAJDZIE
ROWEROWYM W BUKOWNIE
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
dnia ................................ oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego
uczestnictwa w rajdzie.
…..........................................................................................
/podpis uczestnika/

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W RODZINNYM RAJDZIE
ROWEROWYM W BUKOWNIE (dotyczy osób małoletnich)
Niniejszym oświadczam, że małoletni/-a ………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

ur. ……………………………………… bierze udział w Rodzinnym Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym w Bukownie dnia ……………………… na moją odpowiedzialność. Oświadczam,
że małoletni posiada uprawnienia do kierowania rowerem, o którym mowa w art. 17 ustawy o
kierujących pojazdami (karta rowerowa).* Małoletni jest zdolny do uczestnictwa w rajdzie
oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do jego czynnego uczestnictwa w rajdzie.
….............................................................
/Podpis rodzica. opiekuna prawnego/

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIU WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika
Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
…………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko/ rodzic/ opiekun prawny)
− dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w wydarzenia oraz w celu publikacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bukowno , Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bukownie oraz portalu społecznościowym FB
Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas zajęć na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Urzędu Miejskiego w
Bukownie oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z
upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia
i klauzulą informacyjną
…..............................................................
Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-322 Bukowno.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą można się
skontaktować poprzez e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pan/Rodzic/Opiekun prawny wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku przez MOSIR w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą
przetwarzane przez MOSIR w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną.
5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Bukownie przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.
6. Odbiorcami danych będą:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Urząd Gminy Bukowno
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi
- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych
7. Uczestnicy imprezy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów
do których dane były zbierane.
10. Udział w imprezach małoletnich dzieci oznacza pisemne wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów
prawnych.
11. Uczestnik/Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Urzędu Miejskiegow Bukownie oraz
na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.
12. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
13. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
1.

