
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu paostwa 
 
 

Formularz zgłoszeniowy 

do udziału w rajdzie rowerowym na Słowacji w dniu 27-28 lipca 2018 roku 

 

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

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu  

 

 

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

Adres   

 

 

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

Telefon kontaktowy 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101,poz.926 z późn. zm.) 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora zdjęć ze szkolenia na wszystkich polach eksploatacji. 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem PE 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) podaje się do wiadomości uczestnika, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul. Rynek 2,  

tel. 33 8410 584 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą „Szlak 

Doliny Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

2014-2020 oraz budżetu państwa i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu, to jest Stowarzyszenie 

„Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, 

realizującym badania ewaluacyjne i kontrolne. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji obowiązków prawnych 

Administratora oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku, 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Rajdzie 

rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia ma terenie Słowacji (Żabokreky). 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Mam prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych mnie 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r (t.j. Dz.U. 

2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie 

fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w uczestnictwie na wyjeździe i rajdzie rowerowym na 

Słowacji, wyrażam również nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku mojej osoby, 

w formie fotografii analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących 

promocji terenu oraz promocji działań Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

                        /data i podpis/ 

 

……………………………………………….. 

Data i czytelny podpis 

 

 
Formularz należy wysłać na adres biuro@dolinakarpia.org lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia Dolina 

Karpia (Zator, ul. Rynek 2) do dnia  16 lipca 2018 r.  

 

mailto:biuro@dolinakarpia.org

