
                                                              KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
                                           SPŁYWU KAJAKOWEGO - RAJDU ROWEROWEGO   28.08.2021 r.
                                                                          

Imię i Nazwisko    ......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy) 

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

Pesel...............................................                                        Nr telefonu.......................................... 

Posiadam własny rower      ….......                                         Chcę wypożyczyć rower   …..........

                                                                             OŚWIADCZENIE 

*Oświadczam, że biorę udział w spływie kajakowym - rajdzie rowerowym  na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności 
od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i 
we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
*Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w rajdzie oraz spływie kajakowym. 

Podpis ....................................................................... 

                
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie; ul. Szkolna 4; 22-200 Włodawa; kontakt z wyznaczonym inspektorem 
ochrony danych w MOSiR Włodawa jest pod adresem e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com lub listownie na adres 
Administratora danych; 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających ze statutu MOSIR zgodnie 
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.– dla celów 
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MOSIR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez MOSIR w celu zawarcia i wykonania umowy lub 
świadczenia usługi z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie 
podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez MOSIR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy 
lub świadczenia usługi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Miasta Włodawa, organy uprawnione na 
podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi 
niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki 
wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do 
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez MOSIR. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o 
wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy 
lub świadczenia usługi. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
(szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły 
w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a 
nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 8. Pani/Pana dane osobowe 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego -Urzedu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 


