
Zgłoszenie udziału 
w Rajdzie Rowerowym „Każdy człowiek Ci to powie- na rowerze jedź po zdrowie” 

w dniu 24 październik 2021 roku 
 

Zgłoszenie udziału osoby pełnoletniej 

 1.Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „Każdy człowiek Ci to powie- na rowerze jedź po 

zdrowie” organizowanym w dniu  24 października 2021 r.  

Imię i nazwisko                   _____________________________________________________  

Wiek  ( data urodzenia)    _____________________________________________________ 

Telefon kontaktowy:         _____________________________________________________  

2.Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 24 

października 2021 r.  

3.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się rowerem po drogach. 

4. Biorę udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność prawną za wszystkie 
szkody wyrządzone przez siebie. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 
___________________________________________________________  

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 w celach organizacji i promocji IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ pn. „Każdy człowiek Ci to 

powie – na rowerze jedź po zdrowie”, zwanej dalej rajdem, którego organizatorem jest Gmina 

Łyszkowice. 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi 

prawach w/w Rozporządzenia tj.:  

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

2) sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

3)cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

Przyjmuję do wiadomości, że organizator w ramach prowadzonej przez siebie kampanii 

informacyjnej i promocyjnej dotyczącej rajdu będzie udostępniał relacje z rajdu w przekazach 

telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego 

nośnika wizerunku na potrzeby organizacji rajdu oraz w celach zgodnych z działalności prowadzoną 

przez Gminę Łyszkowice, tym samym zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku we 

wskazanych powyżej formach na podstawie art. 81 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1231). 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rajdu, opublikowanym na stronie 

internetowej www.lyszkowice.pl. 

____________________ ____________________________  
      data                                        podpis uczestnika rajdu   

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 


