
KARTA ZŁOSZENIA UCZESTNIKA 
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO – KSIĄŻENICE, 04.06.2022 r. 
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DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ  NAZWISKO  

PESEL  TELEFON  

ADRES UCZESTNIKA 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  

ULICA  
NR DOMU/ 

MIESZKANIA 
 

 

 
 

Oświadczenie uczestnika  
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać.  

2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 

04.06.2022 r.  

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach.  

4. Oświadczam, że biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.  

5. Oświadczam, że dziecko/dzieci zgłoszone w niniejszej karcie pozostają pod opieką osoby/osób 

dorosłej, która będzie sprawowała całkowitą opiekę nad dzieckiem.  

 

 

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

(Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika rajdu lub  

Rodzica uczestnika niepełnoletniego) 

 

Jeżeli rodzic osobiście nie bierze udziału w Rajdzie, własnoręcznym podpisem wyraża zgodę na 

udział swojego dziecka w Rajdzie oraz podaje dane innego pełnoletniego uczestnika, który będzie 

sprawował opiekę nad dzieckiem.  

 

...........................................................  ......................................................... 

(czytelny podpis rodzica)    (czytelny podpis opiekuna) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, 

w odniesieniu do danych osobowych fizycznych – uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 

Książenice 04.06.2022 r. jest Sołtys wsi Książenice.    

kontakt : https://ksiazenice.grodzisk.pl/formularz-kontaktowy/ 
2. Dane osobowe osób wskazanych w pkt 1: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO w celu niezbędnym do uczestnictwa w 

Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – Książenice 04.06.2022 r.  

3. Osoby, o których mowa w pkt 1, mają prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku 

danych osobowych dziecka (do lat 18) zgodę wyraża i wycofuje rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę 

nad dzieckiem. 

4. Osoby, o których mowa w pkt 1,  mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. 

5. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom  trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, zrealizowania uprawnienia lub 

obowiązku wynikającego z przepisów. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny z uwagi na wykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów lub okresów przedawnienia lub dochodzenia roszczeń.  

8. Osobom wskazanym w pkt 1 przysługuje zgodnie z RODO prawo do żądania od administratora danych 

odstępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. 

9. Osobom wskazanym w pkt 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,  przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane do uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – 

Książenice 04.06.2022 r., a odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w 

tym rajdzie.  

11. W oparciu o dane osobowe osób wskazanych w pkt 1 nie będą podejmowane zautomatyzowane 

decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

 

 


