
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W RAJDZIE ROWEROWYM  
 
„Doliną Białej Głuchołaskiej” – organizowanym przez KTK KTUKOL 
  w Głuchołazach 
 
Osoba niepełnoletnia 
 
1. Dane uczestnika: 
………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) (tel. kontaktowy 
………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka – data urodzenia 
…………………………………………………………………………………………………  
Adres zamieszkania dziecka 
 
Deklaruję udział mojego dziecka w rajdzie rowerowym : „Doliną Białej Głuchołaskiej” 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w wyżej podanym 
zakresie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia rajdu. 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w rajdzie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. 
zm.) w formie wizerunku utrwalonego na zdjęciu, filmie przez organizatora rajdu oraz osoby 
z nim współpracujące, poprzez jego użycie w materiałach promocyjnych, informacjach 
prasowych, we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa. 
4. Potwierdzam iż: 
• nie ma żadnych okoliczności (w tym zdrowotnych) uniemożliwiających mojemu dziecku 
udziału w rajdzie; 
• ja i moje dziecko zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu; 
• w pełni akceptujemy warunki regulaminu rajdu; 
• zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w 
zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym na odwrocie niniejszej 
deklaracji; 
• podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie 
danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w 
przepisach prawa. 
 
 
................................................ …………........................................................... 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem. 
 
 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników rajdu jest  PTTK Oddział 

w Głuchołazach – KTK KTUKOL . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy lub 
email: elekkontakt@interia.pl  

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 
Głuchołazy lub email: elekkontakt@interia.pl 

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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). 

 Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane w celu organizacji  i 
przeprowadzenia rajdu, a także w celach promocyjnych.  

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
rajdzie.  

 Uczestnikom rajdu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 
 usunięcia danych, 
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 przenoszenia danych, 
 wniesienia sprzeciwu, 
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania,   ( miejscowość), przynależność klubowe 
 Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 Uczestnik rajdu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celach kronikarskich i 

promocyjnych rajdu.  
 Organizator oświadcza, iż dane uczestników rajdu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 Dane uczestników rajdu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

instytucji kontrolujących i rozliczających projekt, w ramach którego rajd jest 
organizowany oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

 Dane uczestników rajdu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 
 
 


