
Zgłoszenia  należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@powiat-tomaszowski.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
NA

RAJD ROWEROWY Tour de Lubelskie po Powiecie Tomaszowskim
10 LIPCA 2022 R.

Nazwisko

Imię (imiona)

Data i miejsce urodzenia

Adres korespondencyjny

Nr telefonu

PESEL

             Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Rajdu Rowerowego 

Tour de Lubelskie po Powiecie Tomaszowskim i będę go przestrzegał / przestrzegała.

                                                                                                   ........................................................

                                                                                                      (Czytelny podpis zgłaszającego)

    

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów, mojego wizerunku utrwalonego podczas Rajdu Rowerowego

Tour de Lubelskie po Powiecie Tomaszowskim w dniu 10 lipca 2022 r., którego byłam/em uczestnikiem, na

stronach internetowych i  portalach społecznościowych Organizatorów celem opublikowania fotorelacji  z przebiegu

Rajdu.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich

danych oraz ich poprawienia.

                                                                                                     ........................................................

                                                                                                      (Czytelny podpis zgłaszającego)

mailto:zgloszenia@powiat-tomaszowski.com.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany

........................................................................................................…

(Imię i nazwisko)

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  udziałem  w  Rajdzie

Rowerowym  Tour  de  Lubelskie  po  Powiecie  Tomaszowskim.  Jednocześnie  oświadczam,  że

zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz

ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam,

że podanie tych danych było dobrowolne. 

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

…………......................................… 

    Podpis uczestnika

Klauzula informacyjna: 

1)  administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Powiat  Tomaszowski,  ul.  Lwowska  68,  22-600

Tomaszów Lubelski;

2) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu: przeprowadzenia i realizacji wydarzenia

pod nazwą Rajd Rowerowy Tour de Lubelskie po Powiecie Tomaszowskim;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w toku organizacji i promocji wydarzenia;

4)  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów

uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą archiwizowane po Rajdzie;

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania

oraz w zakresie wynikającym z przepisów-do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania

przez Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.


