
 

 Formularz zgłoszeniowy 

I Rodzinnego Rajdu  Rowerowego  „W ślad za historią” 

Po Gminie Herby organizowany  przez 

 Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, Zespół Parków Krajobrazowych w Kalinie, 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Herbach 

w dniu  21 sierpnia 2021r.   

 

1. Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................... 

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

2. Miejscowość…………………………………………………………….............. 

3.  Rok urodzenia.......................................................................................................... 

 

4.  Dane kontaktowe (numer telefonu)........................................................................ 

 
 

Oświadczenie 

 

1. Oświadczam, że znam Regulamin  I Rodzinnego Rajdu Rowerowego W ślad za historią” po 

gminie Herby  i  zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam, iż  biorę  udział w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym na  własne ryzyko  

i własną odpowiedzialność. Niniejszym rezygnuję z dochodzenia wszelkich odszkodowań od 

Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach, jak również wszelkich stron trzecich.  

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach 

oraz że jest ubezpieczone od NNW w ramach  ubezpieczenia szkolnego (przedszkolnego).** 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………w rajdzie 

rowerowym.  

4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych osobowych dziecka, w tym również wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Herbach, Zespół Parków Krajobrazowych w Kalinie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Herbach  

jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w 

ramach uczestnictwa w rajdzie, w mediach w tym na stronach internetowych, prasie, telewizji oraz 

broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą 

zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Jednocześnie oświadczam, że 

zostałam/em  poinformowany że serwery serwisu Facebook znajdują się poza terenem Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony. Pani/a dane/dane dziecka zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na 

jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 

         ............................................................... 
            (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

 



Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Herbach 

z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 31, 42-284 Herby, do celów promocyjnych Rajdu, zgodnie 

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

organizacji Rajdu,  są przechowywane w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach 

z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 31, 42-284 Herby, mogą zostać umieszczone w serwisach 

internetowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.  

                         

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

               (data i  podpis rodzica / opiekuna prawnego)   

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Herbach z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 31, 42-284 Herby , tel. 34 357 40 70, 
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach: email inspektor2@odocn.pl; 

tel. 607038445, 
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z udziałem Pana/ Pani/Państwa dziecka 

w I Rodzinnym rajdzie Rowerowym w roku 2020 r. „W ślad za historią” po Gminie Herby oraz zgodnie  

z Regulaminem, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody, 
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: lokalna prasa, portale społecznościowe i instytucje 

współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Herbach w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach oraz 

Zespół Parków Krajobrazowych w Kalinie, 
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach, 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Rajdzie, o którym mowa w pkt 3), 
9) Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (facebook), 
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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