
K A R T A  Z GŁO S Z EN IA
udziału w Rajdzie Rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 roku

Osoba niepełnoletnia

Dane uczestnika rajdu
Imię i Nazwisko uczestnika                                                                                                      Wiek                            

Adres zamieszkania                                                                                                                                                       

Dane Rodzica/Opiekuna prawnego
Imię i Nazwisko uczestnika                                                                                Nr telefonu                                       

Adres zamieszkania                                                                                                                                                        

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się go 

przestrzegać;
2) zapoznałem/zapoznałam moje dziecko z regulaminem Rajdu Rowerowego i zobowiązałem je do 

przestrzegania regulaminu;
3) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 

21 sierpnia 2022 r.;
4) moje dziecko posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach;
5) zapoznałem się z klauzulą informacyjną* i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w szczególności imienia, nazwiska, 
wizerunku, adresu zamieszkania, nr telefonu.

Opiekę nad dzieckiem, będzie sprawował pełnoletni uczestnik rajdu Pan/Pani                                                 

W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić **:

                                                                                                                                                                                
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

Deklaruję start (zaznaczyć właściwe): □w Baboszewie     □w Niedarzynie      □w Dziektarzewie

Deklaruję powrót (zaznaczyć właściwe): 

□autokarem do                                                                               o godzinie □17.00 / □19.00

□indywidualnie

---------------------------------
Data

-----------------------------------------------------------------
Czytelny podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

* Integralną część karty zgłoszenia stanowią klauzule informacyjne.
** Osoba wskazana do kontaktu zobowiązana jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część 
karty zgłoszenia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Rajdu Rowerowego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: 
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w Rajdzie Rowerowym w dniu 21 sierpnia 2022 r. organizowanym 
przez Urząd Gminy w Baboszewie, w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji relacji 
z wydarzenia na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym 
w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). 
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości 
wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: 
iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze wskazaniem Pana/Pani jako osoby do kontaktu w przypadku nieszczęśliwego 
wypadku uczestnika Rajdu Rowerowego w dniu 21 sierpnia 2022 r., którego dotyczy zgłoszenie, organizowanym przez Urząd 
Gminy w Baboszewie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe tj. imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa 
i numer telefonu.
5. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od uczestnika Rajdu, w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana jako osoby, którą należy 
powiadomić w razie nieszczęśliwego wypadku.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym 
w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). 
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rajdzie. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości 
wzięcia udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ja ……………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Data i czytelny podpis osoby wskazanej do kontaktu


