
 

 

 

    Deklaracja uczestnictwa w VII edycji  rajdu rowerowego  

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”  

 
Karta zgłoszeniowa niepełnoletniego uczestnika: 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w rajdzie rowerowym organizowanym 18 maja 2019r. 

Trasa rajdu: Rozprza-Lubień - Rozprza 

Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................................ 

Data urodzenia…………………………………………… 

 W czasie rajdu dziecko będzie pod opieką……………………………………..... 
                                                                                      (imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna) 

                   siodełko*                                                   rower własny dziecka* 
 

 Wyrażam zgodę na samodzielny udział dziecka w rajdzie (dotyczy dzieci od 13 roku życia)   

                                                       TAK*                   NIE* 
*zaznaczyć prawidłowe  
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rajdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

       …………………………………………….. 
                                                                                                      data i podpis niepełnoletniego uczestnika rajdu 
 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rajdu oraz biorę pełną odpowiedzialność za 

udział mojego dziecka w  w/w imprezie. Poświadczam, że dziecko: 

- nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie, 

- zna przepisy ruchu drogowego i zobowiązuje się do przestrzegania poleceń organizatorów. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku pomiędzy miejscem startu                  

i miejscem zakończenia imprezy. 

 

………………………………                                               …………………………………………… 
tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego                                                                                 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, data 

urodzenia, nr tel. ) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy w celu organizacji rajdu rowerowego.  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Rozprzy w celu organizacji rajdu rowerowego:            

 na stronie internetowej Biblioteki                                                                                                     

 na profilu Biblioteki w mediach społecznościowych ( Facebook)                                                                                                  

 w lokalnej prasie                                                                                                                                    

 na stronie internetowej Gminy Rozprza  

 

       ………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

5. Zostałem/am poinformowany/a że: 

• Administratorem danych zawartych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgodzie na wykorzystanie wizerunku  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy z siedzibą 

w Rozprzy przy ul. Kościuszki 6, tel.:  44 755-70-22 ,adres e-mail: 

biblioteka.rozprza@gmail.com 

• Celem zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer tel. ) jest 

organizowanie rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

• Podanie danych jest dobrowolne. 

• Udostępnione przeze mnie dane osobowe  zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Biblioteki oraz/lub na jej profilu w mediach społecznościowych ( Facebook ), stronie 

internetowej Gminy Rozprza oraz lokalnej prasie. 

• Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

• Dane osobowe i wizerunek będą przechowywane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych do chwili cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku  

                                                                                                        

 ………………………………………………. 

                                                                                                                 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy,  tel.44 755 70 22 

 

 

 

 

 
 

 

 


