
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA (DRUKOWANYMI LITERAMI) 
Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika  

XXI Rodzinny Rajd Rowerowy im. Anny i Tadeusza Krawczyków po Ziemi 

Sochaczewskiej 

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko) 
 

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

(adres)                                                                                 (data urodzenia)                                           (telefon) 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, data urodzenia) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych 

osobowych. mojego dziecka …………………………………….w celu zgłoszenia udziału w rajdzie. 
                                                   (imię i nazwisko) 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl 

Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy, po ukończeniu imprezy dane osobowe według przepisu prawa zostaną 

przekazane do archiwum zakładowego i w terminie określonym przepisami prawa zostaną usunięte w sposób uniemożliwiającym 

odczytanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ,nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 

1219). 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rajdzie.  

 

………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………..….….. promowania działań związany z promowaniem sportu 

wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych z imprezy 

na stronach internetowych.   
Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie  

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl 

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z 

Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) 

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu. 

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę 

internetową podmiotu. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

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). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu oraz brak możliwości 

udziału w rajdzie.  

 

………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 


