
KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w X Rajdzie Rowerowym 

„Odjazdowy Bibliotekarz” 

w dniu 25 czerwca 2022 roku 

 

 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik rajdu 

 

1. Zgłaszam swój udział w X Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanym w dniu 
25 czerwca 2022 roku. 

 
Imię i nazwisko:    

 

PESEL:    
 

Telefon kontaktowy: _   
 

Adres zamieszkania:    
 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem X Rajdu Rowerowego „Odjazdowy 
Bibliotekarz” i zobowiązuję się go przestrzegać. 

 

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w X Rajdzie Rowerowym w dniu 
25 czerwca 2022 roku. 

 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. 
 

5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 
 
 
 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 
 
 
 
 
 

data podpis uczestnika rajdu 

 

wypełnia organizator 
 

Dopuszczam/nie dopuszczam*/ zgłoszonego uczestnika do udziału w X Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy 
Bibliotekarz” w dniu 25 czerwca 2022 roku.. 

 
 
 
 
 

data podpis kierownika rajdu 
 
 

*/ niepotrzebne skreślić 



KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w X Rajdzie Rowerowym 

„Odjazdowy Bibliotekarz” 

w dniu 25 czerwca 2022 roku 

 

 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 
 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/ 
   oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ 
się z regulamin X Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” i wyrażam zgodę na udział mojego 
syna/córki*/ w rajdzie w dniu 25 czerwca 2022 roku. 

 
Imię i nazwisko:    

 

PESEL:      
 

Telefon kontaktowy: _   
 

Adres zamieszkania:    
 

2. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową. 

 
 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo w rajdzie w 
dniu 25 czerwca 2022 roku. 

 
 

4. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania rajdu w 
dniu 25 czerwca 2022 roku Pana/Panią*/  .***/ 

 
 
 
 
 
 

data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

wypełnia organizator 
 

Dopuszczam/nie dopuszczam*/ zgłoszonego uczestnika do udziału w X Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy 
Bibliotekarz” w dniu 25 czerwca 2022 roku. 

 
 
 
 
 

data podpis kierownika rajdu 
 

 
*/ niepotrzebne skreślić 
***/ w przypadku, gdy opiekunem podczas rajdu będzie rodzic pkt 3 w części B należy przekreślić 



 

Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka jest Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Kaźmierzu z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Nowowiejskiej 15 (64-530 Kaźmierz). 

 
Klauzula informacyjna – jako Administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż: 

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i swojego dziecka i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania. 

2. Prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania. 

3. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym 
do uzyskania informacjo na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia oraz rozliczenia 
organizowanych przedsięwzięć. 

6. Okres przechowywania określa instrukcja kancelaryjna Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 
w Kaźmierzu. 

7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: 
ado.bib@kazmierz.pl lub telefonicznie 61 29 18 072 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 
Imię i nazwisko:   

 

 

 

 
 

Imię i nazwisko dziecka lub dzieci*    

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* / danych osobowych mojego 
dziecka* przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu, a także na publikację ww. danych oraz 
wizerunku utrwalonego podczas Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, na stronie internetowej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu biblioteka-kazmierz.pl , profilu społecznościowym 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu 
https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaGminyKazmierz , Gminy Kaźmierz www.kazmierz.pl, profilu 
społecznościowym Gminy Kaźmierz https://www.facebook.com/GminaKazmierz/, portalu Youtube.com oraz 
w bezpłatnym biuletynie informacyjnym Gminy Kaźmierz „Obserwator Kaźmierski” i lokalnej prasie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu promocji Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu i 
informacji o wydarzeniu. 

 

……………………………. 

Data i czytelny podpis 
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