
Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 21/2018 

Starosty Żuromińskiego 
z dnia 15 maja 2018r. 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W IX POWIATOWYM RAJDZIE ROWEROWYM 
 

Imię i nazwisko:........................................................................................................................... 

 
Wiek: ......... lat 

 
Adres:........................................................................................................................................... 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………...……. 

 
……………………………………………….... w IX Powiatowym Rajdzie Rowerowym w dniu 

 
17 czerwca 2018r.  

 

Telefon kontaktowy ……………………………… 
 

                   ........................................................ 
                       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
• Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w imprezie IX Powiatowy Rajd Rowerowy, nie są mi znane 

żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające je z udziału w rajdzie oraz że startuje na moją odpowiedzialność 
(podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2002r. Dz. U. nr 101 poz. 1095).  

 

1) Oświadczam, że znam Regulaminem IX Powiatowego Rajdu Rowerowego i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2) Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w imprezie "IX Powiatowy Rajd Rowerowy", nie są mi znane żadne 

powody o charakterze zdrowotnym wykluczające je z udziału w rajdzie oraz że startuje na moją odpowiedzialność 

(podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2002r. Dz. U. nr 101 poz. 1095). 

3) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez 

akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/KLUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka* (wobec, którego sprawuję funkcję przedstawiciela 

ustawowego*/opiekuna prawnego*) w celu organizacji, przeprowadzenia i podsumowania IX Powiatowego Rajdu 

Rowerowego. 

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie. 

3) Zapoznałam/łem się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej zgodnej z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1): 

• Administratorem danych wskazanych w karcie zgłoszenia do udziału w IX Powiatowym Rajdzie Rowerowym jest 

Starosta Żuromiński, z siedzibą Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin. 

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie - email:dpo@zuromin-powiat.pl. 

• Cel przetwarzania danych osobowych: organizacja, przeprowadzenie i podsumowanie IX Powiatowego Rajdu 

Rowerowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w imieniu niepełnoletniego 

przez rodzica – przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

• Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu podsumowania IX Powiatowego Rajdu Rowerowego,  

nie później niż do dnia 30.09.2018 r. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 



• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia i podsumowania IX Powiatowego 

Rajdu Rowerowego. W przypadku braku podania danych osobowych nie byłoby możliwe utworzenie grup rajdowych, 

zweryfikowanie, czy wiek uprawnia do udziału w rajdzie i czyja zgoda jest wymagana, przekazania informacji o starcie 

właściwej grupie uczestników rajdu oraz innych szczegółów organizacyjnych rajdu.     

 
 

 
                                         ................................................. 
             podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Posiada kartę rowerową: TAK / NIE (wypełnia pracownik Starostwa Powiatowego w Żurominie po 

okazaniu karty) 


