ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
na uczestnictwo dziecka w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w dniu 18 czerwca 2022r.
Wyrażam zgodę na udział: (imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Rok urodzenia dziecka ………………….. w Rodzinnym Rajdzie Rowerowy w dniu 18.06.2022r,
start: Jejkowice, ul. Leśna.
Oświadczam, że: 1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby dziecko uczestniczyło w Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym. 2. Jestem świadomy, że uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania
przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za ich złamanie. 3. Biorę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas rajdu, gdyż zgodnie z zapisami regulaminu
imprezy Organizator rajdu nie sprawuje opieki nad dziećmi. Zadaniem Organizatora jest bezpieczne
przeprowadzenie rajdu oraz dbałość o jego sprawną organizację. 4. Zapoznałem się, akceptuję i
zobowiązuje się, a także moje dziecko do przestrzegania regulaminu rajdu.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ....................................................................................
Adres zamieszkania.............................................................................................................................
Telefon kontaktowy......................................................................................................................
Podpis…................................................................ Data….................................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka
danych osobowych jest Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice, e-mail:
ug@jejkowice.pl. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną pod
adresem: wozniakmarek@op.pl 3. Pani/Pana dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko,
miejscowość zamieszkania i nr telefonu oraz imię nazwisko i rok urodzenia dziecka. 4. Dane będą
przetwarzane w celu organizacji zawodów (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b). 5. Pani/Pana dane
osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione organom publicznym takim jak:
Policja, Pogotowie Ratunkowe. 6. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka są wykorzystywane
wyłącznie do realizacji rajdu rowerowego. 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i
danych Pani/Pana dziecka oraz do ich poprawiania. 8. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie. 9.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 10.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział dziecka w rajdzie
rowerowym

