
 

       Załącznik nr 1  do Regulaminu VI Sołeckiego Rajdu  Rowerowego  wsi Jerzmanowa 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon …………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Sołeckiego Rajdu Rowerowego wsi 

Jerzmanowa pod hasłem „Jeździmy bo lubimy” oraz znam przepisy o ruchu drogowym, 

których bezwzględnie w czasie rajdu zobowiązuję się przestrzegać.  

 

………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 

2. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa od dnia 25.05.2018 r. jest pan Tomasz 

Wadas dostępny pod numerem telefonu 570 170 137. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  utworzenia listy startowej  Rajdu 

Rowerowego wsi Jerzmanowa oraz ubezpieczenia, na podstawie Statutu  GCK w 

Jerzmanowej. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby  zatrudnione w  GCK oraz  użytkownicy 

strony internetowej GCK i FB. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  1 roku. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w  Rajdzie Rowerowym 

wsi  Jerzmanowa.  Jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie  brak możliwości  zapisania  na liście startowej  Rajdu.  

………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika) 

 

 



                                                                                                                 Załącznik nr 2  do Regulaminu  

VI Sołeckiego Rajdu  Rowerowego  wsi 

Jerzmanowa 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w  Rajdzie 
                                                            (imię i nazwisko) 
Rowerowym, w dniu ……………………………….., którego organizatorem jest Sołectwo wsi 
Jerzmanowa pod opieką ………….……………………………………………………………………………………………………. 

               (imię i nazwisko) 

            Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Sołeckiego Rajdu Rowerowego wsi 
Jerzmanowa pod hasłem „Jeździmy bo lubimy” . 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w razie 
konieczności. 

 
…….…………………………………………………….. 

Czytelny podpis prawnego opiekuna  
 

__ __ __- __ __ __- __  __ __ 
nr telefonu kontaktowego 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 

10. Inspektorem ochrony danych w GCK Jerzmanowa od dnia 25.05.2018 r. jest pan Tomasz 

Wadas dostępny pod numerem telefonu 570 170 137. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  utworzenia listy startowej  Rajdu 

Rowerowego wsi Jerzmanowa oraz ubezpieczenia, na podstawie Statutu  GCK w 

Jerzmanowej. 

12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby  zatrudnione w  GCK oraz  użytkownicy 

strony internetowej GCK i FB. 

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  1 roku. 

14. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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. 

15. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. 

16. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w  Rajdzie Rowerowym 

wsi  Jerzmanowa.  Jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie  brak możliwości  zapisania  na liście startowej  Rajdu.  

………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika) 


