
*proszę wybrać odpowiednio. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do udziału I Rajdzie Odkrywców 

 
 
1. Zgłaszam swój udział w I RAJDZIE ODKRYWCÓW, który odbędzie się dnia 9 CZERWCA 2019 r. o godzinie 11:00 na terenie 
gminy Nowosolna. 
 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (osoba pełnoletnia: 
 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 
 
Telefon: ........................................................................................................ 
 
 
UWAGI: (Tutaj można zgłosić osobę, która będzie pod opieką. 

Imię i nazwisko: ................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z Regulaminem I Rajdu Odkrywców  i zobowiązuję się go przestrzegać.  

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala  dziecku/  mnie na uczestnictwo w Rajdzie Pieszym w dniu 9 czerwca 2019 roku. 

 4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego.  

5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:  

 
__________________________________________________________________________________  

imię i nazwisko osoby, telefon kontaktowy 
 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu, nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie 

działania lub zaniechania, skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji, 

uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, lub jego zleceniobiorców w razie 

wypadku, lub szkody związanej z rajdem. 

 

6. Zgodnie z RODO – Rozporządzeniem 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), 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, mojego dziecka zawartych w karcie 

zgłoszeniowej na potrzeby promocji i organizacji rajdu.* 

 

nie wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, mojego dziecka zawartych w 

karcie zgłoszeniowej na potrzeby promocji i organizacji rajdu.  

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody  uniemożliwi udział w rajdzie i konkursach. 

Wyrażam zgodę * 

Nie wyrażam zgody   

 

na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora  zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mój/mojego 

dziecka/podopiecznego** zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w Rajdzie Odkrywców 2019 dowolną techniką zapisu i 

wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów promowania działalność Organizatora w każdej formie zgodnej z 

prawem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 

r. poz.60/.  

6. Wiem, że mogę żądać zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych w każdym czasie, a zgodę wyrażam 

dobrowolnie. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego (oraz dziecka) wizerunku do celów związanych z promocją Rajd 

 

  .......................................................................................................... 
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 /Data, Czytelny Podpis uczestnika/ opiekuna dziecka) 

     
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ URZĄD GMINY  NOWOSOLNA  

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Nowosolna jest Wójt Gminy 
Nowosolna z siedzibą w Łodzi, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, tel.: +48 (42) 616 45 00, e-mail: 
urzad@gminanowosolna.pl.  
 

2. Administrator - Wójt Gminy Nowosolna wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani 
skontaktować poprzez  e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl.  
 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu udziału 
w Rajdzie Odkrywców zgodnie z prawem i regulaminem Rajdu.  

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani,  
dziecku udział w Rajdzie Odkrywców. 
 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym  
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, następujące uprawnienia: 
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  
elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl  

 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

11. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych 
na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W przypadku wizerunku 
uczestników konkursu, dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016 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, i zgodnie Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

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

                czytelny podpis  

 Informujemy także, że w trakcie trwania „Rajdu Odkrywców ” mogą uczestniczyć media,  media lokalne, lokalni 

fotoreporterzy, jednak zgodnie z art. 2 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) dziennikarze nie muszą pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunki znajdą się w materiale 

prasowym oraz nie muszą spełniać obowiązku informacyjnego, Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów 

rozporządzenia 2016/679] 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu 

materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także 

do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-

22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.          
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