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KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym  
w dniu 12 września 2020 r. 

 
CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu 
 
1. Zgłaszam swój udział w rodzinnym Rajdzie Rowerowym – 12 września 2020 r. 
 

Imię i nazwisko _____________________________________  
 

           
PESEL  
 
Telefon kontaktowy:    ________________________ 
 
Adres zamieszkania:    ______________________________________________________ 

 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego – 12 września 2020 r. 
3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym                                  

w dniu 12 września 2020 r. 
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się po drogach. 
5. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową.**/ 
6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 
 

 
CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 
 
7. Ja, niżej podpisany/podpisana*/  ______________________________________________  

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  
 
____________________________ w rajdzie w dniu 12 września 2020 r. 

 
8. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo  

w rajdzie w dniu 12 września 2020 r. 
9. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania rajdu w dniu 

12 września 2020 r. Pana/Panią*/_________________________________ .***/ 
10. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego syna/moją 

córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia. 
 
 
____________________    ___________________________ 

                                 data                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana*/  ______________________________________________  
oświadczam, że: 

1) zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rajdu Rowerowego „Rowerem przez Niepodległą”, 
2) będę jego uczestnikiem, 
3) w czasie trwania rajdu w dniu 23 czerwca 2018 r. sprawować będę całkowitą opiekę nad nieletnim 

_____________________________________ 
 

 

____________________    _____________________________ 

                            data                                                                               podpis opiekuna  

                                                                                                   niepełnoletniego uczestnika rajdu  
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) jest Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, 
Spała, ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowłódz nr NIP 773-23-21-121, KRS 0000213137, 
Regon 592301208 (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w rajdzie. Przetwarzanie danych odbywa się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Lokalną Organizację 
Turystyczną w Spale, Spała, ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowłódz nr NIP  
773-23-21-121, KRS 0000213137, Regon 592301208 (zwaną dalej 
„Administratorem”). 

4. W celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku 
utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach 
i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych 
przez Lokalną Organizację Turystyczną w Spale, Spała,  
ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowłódz nr NIP 773-23-21-121, KRS 0000213137, Regon 
592301208. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie 
danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

5. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom 
lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie 
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Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem rajdu, wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do realizacji rajdu. 

6. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 
Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
(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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikom realizację uprawnień 
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

7. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników w celach wysyłania uczestnikom 
za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji (wyrażenie 
zgody odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu rajdu). 

8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 
- miejscowość, rok urodzenia, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz 
wynikach na stronie internetowej www.lotspala.pl oraz www.inowlodz.pl 
 
 

____________________    ____________________________ 

                               data                                                                        podpis uczestnika rajdu 


