
Karta zgłoszenia V Rajd rekreacyjny szlakiem kolejki wąskotorowej Wieluń – Mokrsko - Praszka 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………nr tel. ………………….…………….. 

 

 

…………………………………………….. 

Podpis                              

       
PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X           KLAUZULA INFORMACYJNA oraz wymagane zgody 

/wypełnia pełnoletni uczestnik, w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzic/opiekun prawny/  

 □ Wyrażam zgodę na udział w V Rajdzie Rekreacyjnym Wieluń – Mokrsko - Praszka organizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Mokrsku w terminie 2.06.2019 

□ Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Rajdu. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka/podopiecznego** i wykorzystanie 

mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*.   

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mokrsku zdjęć oraz filmów 

zawierających  mój wizerunek zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w Rajdzie dowolną techniką zapisu i wykorzystania 

zarejestrowanego materiału do celów promocji działań GBP w Mokrsku, w każdej formie zgodnej z prawem.   

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,  iż zdjęcia oraz 

filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy w Mokrsku, na portalu 

społecznościowym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku oraz 

w mediach (prasa, telewizja), /zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

  

1. Administratorem Pana/Pani, dziecka/podopiecznego* danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie  danych 

osobowych i udostępnianie wizerunku jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, reprezentowana przez Dyrektora z 

siedzibą w 98-345 Mokrsko 233, e-mail: gbpmokrsko@wp.pl  

2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych: e-mail: inspektor@iod-wielun.pl.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani, dziecka/podopiecznego* dane celem udziału  w Rajdzie  

zgodnie  z prawem i regulaminem konkursu. Zakres danych: imię, nazwisko, wizerunek, nr telefonu.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani,  dziecku/podopiecznemu** 

w Rajdzie.  

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w Rajdzie W szczególnych sytuacjach Administrator może  

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych  są szczególne 

przepisy prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.   

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 

następujące uprawnienia:  

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

- żądania ich sprostowania,  

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  elektroniczną 

kierując korespondencję na adres gbpmokrsko@wp.pl    

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.   

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  w którym 

została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, następnie zostaną zniszczone komisyjnie, a ze 

zniszczenia zostanie sporządzony protokół.  

□  Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną RODO. 

  

.................................................................................................................                                       (*)-niepotrzebne skreślić 

Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*  


