………………………………….
Miejscowość, data

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
do udziału dziecka w Rajdzie rowerowym
pn. „Stawiamy na zdrowie, ekologię i edukację!”,
dnia 28.08.2021 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

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Organizator w celu promocji wydarzenia, promocji kultury fizycznej i sportu oraz w celu pokazania
transparentności swojego działania będzie wykonywał zdjęcia oraz nagrania filmowe, które będą
opublikowane na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora,
mediach, prasie i publikacjach samorządowych.
2. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym
ochrony wizerunku, będzie dokładał wszelkich starań, aby zdjęcia wykonywane były
z perspektywy, której celem będzie przede wszystkim promocja jedynie samego wydarzenia, a nie
uczestniczących w nim osób.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator: Gmina Grodziec reprezentowana
przez Wójta Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62 – 580 Grodziec;
4. Z Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail
iod@comp-net.pl .
5. Dane osobowe uczestników rajdu przetwarzane są w następujących celach:
a. rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora),
b. realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy),
c. ubezpieczeniem uczestników rajdu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy),
d. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad
działalnością gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej, sportu,
e. obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
i mienie w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych
oraz innymi ustawami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
f. rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez
administratora),
g. publikacji wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z instrukcja kancelaryjną
obowiązującą w Urzędzie.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
a. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
I. prawo dostępu do treści danych
II. prawo do sprostowania danych
III. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
IV. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
V. prawo do przenoszenia danych
b. Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

9.

10.

11.
12.

I. prawo dostępu do treści danych
II. prawo do sprostowania danych
III. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
c. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
I. prawo dostępu do treści danych
II. prawo do sprostowania danych
III. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
IV. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
V. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy
przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając
wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych,
istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego
to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, brak ich udzielenia uniemożliwi udział w wydarzeniu.
Osoba zgłaszająca udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, pesel, telefon . W trakcie spotkania będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania wideo w
celu udokumentowania i promocji wydarzenia, zdjęcia oraz film mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej Gminy Grodziec, w mediach społecznościowych, prasie oraz publikacjach
samorządowych. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku w celach wskazanych powyżej.

………………………………………..
(podpis osoby pozyskującej dane osobowe)

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

