Jaworze, 4 maja 2019 r.

RODZINNY RAJD ROWEROWY JAWORZE 2019
organizowany przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze 4 maja 2019 r.

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………..
Miejscowość:…………………………………………………………………………………
Numer telefonu…………………..…………………………………………………………..
Data urodzenia:……………………………………………………………..………………..
☐ Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą, dane podaję dobrowolnie
i jestem świadomy/a, że bez ich podania nie jest możliwy mój udział w organizowanym przez
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w terminie 4 maja 2019 r. Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym Jaworze 2019 r.
☐ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego
Jaworze 2019 i akceptuję jego treść.
☐ Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną poniżej klauzulę informacyjną
dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych .
Zgodnie z Rozporządzeniem 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”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Gminy Jaworze,
ul.Wapienicka 25, 43-384 Jaworze, NIP: 937-241-56-47, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze, za pomocą adresu iod@opgj.pl i/lub
poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzeniu i promocji
„Rodzinnego Rajdu Rowerowego Jaworze 2019” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)-RODO, a także w zakresie wizerunku na podstawie udzielnej
przez Panią/a zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i przebiegu imprezy,
a po jej zakończeniu przez czas publikacji z niej materiałów oraz czas realizacji ochrony
prawnej, jak również w przypadku wyrażonej przez Panią/a zgody-w jej zakresie i celu.
5. Podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu,
data urodzenia jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Jaworze 2019”.
6. Pani/a dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane są na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody, która może być w każdym czasie cofnięta co pozostaje bez wpływu na
zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

7. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich
przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania a także złożenia sprzeciwu.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku
Promocji Gminy Jaworze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

..........................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze mojego
wizerunku utrwalonego

podczas

Rodzinnego Rajdu

Rowego Jaworze 2019 r.

odbywającego się w terminie: 4 maja 2019 r. w celu dokumentacji wydarzeń kulturalnych
oraz promocji działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.
Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i
przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.
stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze / stronie Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze na portalu Facebook / w mediach / materiałach edukacyjnych, informacyjnych
i promocyjnych wydawanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze*/.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji
Gminy Jaworze z siedzibą przy ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze, jak też, że w klauzuli
informacyjnej dostępnej w formularzu rejestracyjnym administrator danych informuje o celu,
okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie
przysługują osobom, których przetwarzane dane dotyczą.

..........................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

*

Niepotrzebne skreślić

