Oświadczenie/Zgoda na udział w Gminnym Przejeździe Rowerowym
Oświadczam, iż ja ……………………………..
 oraz będący(a) pod moją opieką …………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
jestem/śmy zdolni do udziału w Gminnym, Rodzinnym Przejeździe Rowerowym, w dniu 20.06.2021r.
oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego/naszego uczestnictwa w imprezie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami regulaminu i go akceptuję.
………………………………………
data i podpis
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zbrosławice z siedzibą w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2, 42- 674 Zbrosławice.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z udziałem w Gminnym
Przejeździe Rowerowym, dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Gminą Zbrosławice oraz na
potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Cezarym Nowickim można kontaktować się mailowo, pod adresem: inspektor@odocn.pl, nr tel.
602762036, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42- 674 Zbrosławice, z
dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i
przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Gmina Zbrosławice nie będzie
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać
udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia
zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Gminy Zbrosławice.
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