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Załącznik nr 2 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A  
udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 

– Ćmielów-Podgórze w dniu 3 września 2022 roku 
 

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia. 
Uczestnik niepełnoletni dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A i B. 

CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 
 

1. Zgłaszam swój udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – Ćmielów-Podgórze 
organizowanym w dniu 3 września 2022  roku. 

 

Imię i nazwisko:   _____________________________________  

  

Data urodzenia:   _____________________________________ 

 

Telefon kontaktowy:    _____________________________________ 
  

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego – Ćmielów-Podgórze i zobowiązuję się go przestrzegać.  

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 
3 września 2022 roku. 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się po drogach. 
5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 
 

_______________________________________________________________________ 

imię i nazwisko osoby,  telefon kontaktowy 

 

6. Oświadczam, że zapoznałam/łem się klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych 
(RODO) stanowiącą integralną część karty zgłoszenia oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na wykorzystanie mojego wizerunku, 
poprzez wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem, utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku a także na publikację w mediach przez Organizatora 
Rajdu i Sponsorów Rajdu wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych. Zdjęcia 
i nagrania wykonane będą w dniu 03.09.2022 r. na trasie całego rajdu oraz w trakcie imprez 
towarzyszących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

 

____________________    ____________________________ 

                      data                                                            podpis uczestnika rajdu 
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CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/  _____________________________________________  
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego – Ćmielów-Podgórze i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 
____________________________ w rajdzie w dniu 3 września 2022 roku. 
 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo w 
rajdzie w dniu 3 września 2022 roku. 

 
3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania 

rajdu Pana/Panią*/ _________________________________ .**/ 
 

4. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego 
syna/moją córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia. 

 
5. Oświadczam, że zapoznałam/łem się klauzulą informacyjną o ochronie danych 

osobowych (RODO) stanowiącą integralną część karty zgłoszenia oraz wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki*, w tym na wykorzystanie 
jego/jej* wizerunku poprzez wykonanie zdjęć, utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 
rozpowszechnianie oraz na publikację w mediach przez Organizatora Rajdu i Sponsorów 
Rajdu wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych. Zdjęcia i nagrania wykonane 
będą w dniu 03.09.2022 r. na trasie całego rajdu oraz w trakcie imprez towarzyszących. 
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

 
6. Po zakończonym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w miejscowości Podgórze 

zobowiązuję się do zorganizowania we własnym zakresie powrotu do domu mojego 
syna/córki*/, dotyczy też niepełnoletniego uczestnika Rajdu reprezentowanego przez 
Jego opiekuna prawnego. 

 

 

____________________    ___________________________ 

                          data                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), informujemy, że: 
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1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest: 
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ SZZ „Solidarność” w Ćmielowie. W sprawie danych 
osobowych można kontaktować się, pod adresem: m.rogozinski1@onet.pl lub telefonicznie 
607 111 820. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji w dniu 
03.08.2022 r. wydarzenia sportowo-rekreacyjnego pn. Rodzinny Rajd Rowerowy 
Ćmielów-Podgórze wraz z imprezami towarzyszącymi. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w niniejszej karcie  
zgłoszenia, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym 
na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia RODO. 
Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników rajdu oraz opiekunów 
prawnych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych przedstawicieli 
Administratora. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa Pana/Pani w organizowanym 
wydarzeniu. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z 
administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia rajdu. 

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do 
realizacji wydarzenia, działań promocyjnych z nim związanych a po tym okresie do czasu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z przepisów prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  
 prawo dostępu do treści danych,  
 prawo sprostowania danych osobowych,  
 prawo do usunięcia danych,  
 prawo do 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, 
 prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
na warunkach określonych w RODO.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
profilowane. 

 
Klauzula informacyjna dla osób wyrażających zgodę na wykorzystanie 
wizerunku przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego 
zgodnie z 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 (dalej: 
Rozporządzenie) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie 20-607 przy ul. Wallenroda 2E. 
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Korespondencyjny kontakt z nami jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo 
można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 81-446-30-00 lub elektronicznie pod 
adresem list@skokchmielewskiego.pl Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora 
ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@skokchmielewskiego.pl 
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w 
materiałach publikowanych przez administratora w mediach, na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych, w celach promocyjnych i informacyjnych, na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
3. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do 
czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z przepisów prawa. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych na 
podstawie umowy. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom np. 
Facebook.  
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, ani do profilowania.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich 
sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych, prawo do żądania ich usunięcia oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 

 

 

____________________    _____________________________ 

                        data                                                podpis opiekuna  lub uczestnika rajdu 

 

*    Niepotrzebne skreślić 
** W sytuacji gdy rodzic czy prawny opiekun nie może wziąć udziału w Rajdzie 


