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Formularz rejestracyjny 

Załącznik nr 1 do regulaminu  konkursu 

WIELKI REJS NA MAŁYM STAWIE 

czyli pływanie na byle czym 

 

Nazwa załogi / jednostki pływającej: ..................................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko 
Miejscowość 

zamieszkania 
Numer telefonu 

Mam ukończone 

18 lat (Tak/Nie) 

Kapitan 

jednostki 

 
     Tak    Tak 
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Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu pływania na byle czym „WIELKI REJS NA MAŁYM STAWIE” 

akceptuję jego warunki. 

2. Oświadczam, że jestem autorem / samodzielnym wykonawcą zgłoszonej do Konkursu jednostki pływającej. 

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

Data  ........................................................................................................................................... 

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

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

                                      Podpisy pełnoletnich uczestników konkursu lub rodziców/prawnych opiekunów 
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Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w ramach Konkursu pływania na byle czym „WIELKI REJS NA MAŁYM STAWIE” 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 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, 

zwanego dalej „RODO”: 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 

2. Dane kontaktowe Administratora: adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 37-125 Czarna 260C  Tel: 17 226 23 23 

3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

• imię i nazwisko 

• miejscowość zamieszkania 

• adres e-mail, numer telefonu uczestnika 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i promocją konkursu. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich:  sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. 

Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO. 

7. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawi 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

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

Data .......................................................................................................................................... 

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

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

                                                                                                                         podpis pełnoletnich uczestników konkursu lub rodziców/prawnych opiekunów 

tel:17

