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KARTA ZGŁOSZENIA 

Literacki Rajd Rowerowy dla Dużych i Małych 
 
 

Karta zgłoszenia jest ważna w momencie uzupełnienia wszystkich danych  

oraz złożenia podpisu. 

Dane uczestnika 

(wypełnia rodzic): 

Imię i nazwisko …..………………………………………………………………….. 

Wiek …………………………………… 

PESEL (do ubezpieczenia) ………………………………….. 

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

Adres  ……………………..…………………………………………….. 

Numer telefonu do kontaktu ……………..……..…………………………………….. 

Adres e-mail ………………………………..………………………………… 

 

Zgłaszam uczestnictwo swojego syna/córki ……………………………..………………… 

w Literackim Rajdzie Rowerowym dla Dużych i Małych, który odbędzie się w terminie 

08.08.2021r. na trasie ………………………………..… - Dziekanowice – Łubowo 

 

Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo   

(BPiCK Gminy Łubowo). 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu i akceptuję jego treść. 

 Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka  

w Rajdzie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne 

szkody powstałe w czasie trwania rajdu.  

 Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w w/w imprezie.  

 Przyjmuję do wiadomości, że BPiCK Gminy Łubowo nie ponosi odpowiedzialności za 

przyjazd uczestników rajdu na miejsce zbiórki i ich powrót do domu. 

 

 

…….……………………………..   ……………………………………….. 

  (miejscowość i data)                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Poprzez przystąpienie do rajdu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie  

i udostępnianie swoich danych osobowych w celu udziału w rajdzie, promocji organizatora 

poprzez publikowanie danych uczestników turnieju na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych BPiCK Gminy Łubowo i Gminy Łubowo oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 

RODO). 
 

Nadesłanie karty zgłoszeniowej na rajd jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym 

nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych 

prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury Gminy Łubowo i Gminę Łubowo. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem 

dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury 

Gminy Łubowo z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 13f 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Ciesielski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

jest możliwy pod adresem email: rodo@elta.gniezno.pl, lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w imprezie sportowej. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu e – mail oraz danych wizerunkowych. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia 

danych, prawo żądania ograniczenie przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu e-mail, danych 

wizerunkowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym również profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. 

12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości 

udziału w projekcie. 
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez BPiCK Gminy Łubowo mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas realizacji zajęć, konkursów, rajdów i innych uroczystości 

organizowanych przez  BPiCK Gminy Łubowo oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, 

gazetkach). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek  będzie wykorzystywany 

wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie naruszał mojej godności. Informuję, że 

zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 

 

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

                                                                              (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO  W RAJDZIE  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Literackim Rajdzie Rowerowym dla Dużych i Małych 

organizowanym przez BPiCK Gminy Łubowo. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż 

podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia 

oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

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

                                                                              (data i czytelny podpis osoby zgłaszanej) 

 

 


