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*wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika gry rowerowej 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

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

imię i nazwisko uczestnika/rok urodzenia 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa zespołu 

 

………………………………………………….. 

Nr telefonu do kontaktu podczas trwania gry 

 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

w Grze Rowerowej „Wskakuj na rower”* 
 

 

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

        data i podpis uczestnika   data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem podanych danych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z którym można skontaktować 

się po przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny; 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: iod@juchnowiec.gmina.pl;  

 dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz 

promocji Gminy; 

 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na 

mocy przepisów prawa; 

 dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w 
związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją 
archiwalną; 

 podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu jest 

dobrowolne, ale bez ich podania nie można wziąć udziału w konkursie; 

 podanie danych identyfikacyjnych i wizerunkowych w celach promocji Gminy jest dobrowolne, a ich nie 

podanie nie powoduję żadnych konsekwencji; 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –,w uzasadnionych prawnie przypadkach 

prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

 przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO; 

 

 
.................................................................. 
czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika 

lub rodzica/opiekuna prawnego 


