………………………………….
Miejscowość, data

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
do udziału dziecka w Rajdzie Rowerowym
pn. „Tour de Grodziec”,
dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznej/podopiecznego
……………………………………………………………………..…………… ur. ……..……………
zam.……………………………………………… PESEL: …………………………………………….
w Rajdzie Rowerowym. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu
imprezie sportowej. Przyjmuję do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z aktywnością ruchową
i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Rajdu Rowerowego i jestem świadomy/świadoma
jego postanowień (regulamin dostępny na str. www.grodziec.pl).

……………………….……………………….…..
imię i nazwisko

..………………….……..…………………………
podpis

URZĄD GMINY GRODZIEC
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grodziec z siedzibą w Grodźcu,
ul. Główna 17, 62 – 580 Grodziec;
2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec jest Pan Jarosław Orkowski
(e-mail ug@grodziec.pl , tel . (63) 2485500;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji rajdu rowerowego na podstawie:
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( D.U. 2018.1000).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Grodziec.
5. Pani/Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym
oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdzie
rowerowym.
………………………………………..
(podpis osoby pozyskującej dane osobowe)

Potwierdzenie otrzymania informacji
……………………………………………………..
(data i podpis osoby od której pozyskano informację)

