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KARTA UCZESTNICTWA JUNIOR W NOCNYM RAJDZIE
Petrovice

Godów

Kategoria: …………………………………………….

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika rajdu

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data urodzenia oraz rozmiar koszulki

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres email lub telefon kontaktowy
Oświadczam, że stan zdrowia w jakim znajduje się dziecko umożliwia jego udział w zawodach. Przyjmuję do
wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzeganie zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulamin i zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka w imprezie. Zdjęcia, nagrania, filmy z wizerunkiem mojego
dziecka w związku i w zakresie wynikającym z udziału w imprezie, a także wyniki z jego danymi osobowymi
(imię, nazwisko, miejscowość) mogą być wykorzystywane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio,
telewizję na potrzeby promocyjne imprezy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych). Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa w imprezie i akceptuję je, a kartę
uczestnictwa wypełniłem/łam kompletnie, zgodnie z prawdziwymi danymi osobowymi mojego dziecka i mnie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Godowie informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 44-340
Godów, ul. 1 Maja 93, zwanym dalej Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie; tel. 32 476
56 30, e-mail: centrum@gckgodow.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Pani /Pana dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów, tj. organizacji
i przeprowadzenia Imprezy ,,W drodze ku wolności” – nocny rajd upamiętniający 100 rocznicę I Powstania
Śląskiego w dniach 16-17 sierpnia 2019 r. zgodnie z udzieloną przez Panią / Pana zgodą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pana / Pani wizerunek i inne w/w dane osobowe mogą być udostępnione sponsorom, prasie, radiu, telewizji
dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i innych imprez Organizatora oraz sponsorów
w przyszłych latach;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;
6. Dla wyżej wymienionych danych osobowych Pani /Pana, ze względu na sposób udostępniania danych
osobowych, nie określa się ich okresu przechowywania;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w imprezie;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostaną zebrane.

……………………....……………………………………………….
(data i czytelny podpis opiekuna dziecka )

