Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Rajd pieszy „Powitanie wiosny”
organizowany 23 marca 2019 r. przez Gryfiński Dom Kultury

KARTA ZGŁOSZENIA
(dla osoby do 15. roku życia włącznie)

……..……………………………………………………………………..…………………………………………………….. rok urodzenia: ………...……
imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
numer PESEL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………….
numer telefonu kontaktowego

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Rajdu pieszego „Powitanie wiosny” organizowanego

przez Gryfiński Dom Kultury dn. 23 marca 2019 r.
2. Informuję o braku przeciwwskazań, by dziecko mogło wziąć udział w rajdzie oraz wyrażam zgodę na
udzielenie mu pierwszej pomocy, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
3. Zobowiązuję się do zabezpieczenia dziecku bezpiecznej drogi na miejsce startu rajdu oraz powrotu po
jego zakończeniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że organizatorzy rajdu odpowiadają za
bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego jedynie podczas trwania przedsięwzięcia.

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
DATA i CZYTELNY PODPIS rodzica/opiekuna prawnego nieletniego uczestnika rajdu

KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku zbierania danych osobowych
Informujemy, że:

1.
2.

3.

4.
5.

Administratorem danych osobowych jest Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul. Szczecińskiej 17, zwany dalej
administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika rajdu.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@gdk.com.pl, numer telefonu: 91 416 25 20.

1.

Dane osobowe pani/pana i dziecka/podopiecznego
przeprowadzenia Rajdu pieszego „Powitanie wiosny”.

2.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w rajdzie, z wyjątkiem zgody na
upowszechnianie wizerunku (fotografii).

będą

przetwarzane

w

celu

Posiada pani/pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich lub dziecka/podopiecznego danych osobowych zebranych na podstawie niniejszych
zgód, ich sprostowania lub ograniczenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania określonego zgodami;
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe pani/pana i dziecka/podopiecznego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-filowaniu.
Dane osobowe pani/pana i dziecka/podopiecznego zostaną przekazane w niezbędnym zakresie ubezpieczycielowi uczestników
przedsięwzięcia.

1.

Dane osobowe pani/pana i dziecka/podopiecznego wykorzystane do przeprowadzenia Rajdu
pieszego „Powitanie wiosny” będą przechowywane przez Gryfiński Dom Kultury do 30
września 2019 r. Wyjątek stanowi wizerunek, który zostanie udostępniony w celach
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promocyjnych placówki w mediach zewnętrznych i wewnętrznych organizatora.
Podstawy prawne:
* Rozporządzenie 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; RODO; Dz. U.
Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1)
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika Rajdu pieszego „Powitanie wiosny”
w przypadku osoby, której one nie dotyczą

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez administratora - Gryfiński
2.
3.

Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17 w celu uczestnictwa w Rajdzie pieszym „Powitanie
wiosny” organizowanym przez Gryfiński Dom Kultury dn. 23 marca 2018 r.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych, prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania.

………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………….
DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej dane dziecka/podopiecznego

ZGODA
na rozpowszechnianie wizerunku
uczestnika Rajdu pieszego „Powitanie wiosny”

1. Wyrażam zgodę na utrwalanie (dowolną techniką), przechowywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego

2.
3.

dziecka/podopiecznego przez administratora - Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17 lub przez inne osoby na zlecenie administratora, na zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie
technikami i metodami oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji Rajdu pieszego „Powitanie wiosny” dn. 23 marca 2019 r., w materiałach służących popularyzacji
edukacyjnej działalności organizatora rajdu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w jego mediach
wewnętrznych oraz w me-diach zewnętrznych.
Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie dyskwalifikuje uczestnika w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, sposobach przetwarzania
podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania.

………………………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………….
DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej dane dziecka/podopiecznego

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika Rajdu pieszego „Powitanie wiosny”

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Gryfiński Dom Kultury z sie-dzibą
w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17 w celu uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w Rajdzie pie-szym
„Powitanie wiosny” organizowanym dn. 23 marca 2019 r.

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, sposobach przetwarzania danych
osobowych, prawie dostępu do treści danych i do ich poprawiania.
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………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………….
DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej swoje dane
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